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EDITORIAIS

TELEMEDICINA / CIBERMEDICINA
Mário Barreto Corrêa Lima

Embora seus primórdios historicamente possam ser traçados a Graham Bell (telemedicina), com a

eventual transmissão de dados médicos pelo telefone, o que começa a ocorrer no final do século XIX, mas

sobretudo, com a efetiva implantação da telefonia fixa no início do século XX, realmente tem lugar no final da

década de 50 e no início da década de 60 do referido século, com a implementação e o notável

desenvolvimento dos programas espaciais respectivos da então União Soviética e dos Estados Unidos, que se

utilizavam da telemetria para transmitir, em tempo real, dados de animais e de seus astronautas, como

batimentos cardíacos, pulso, pressão arterial, eletrocardiograma, freqüência respiratória etc.

A comprovação da possibilidade de transmitir esses dados e imagens, a partir do extraordinário

desenvolvimento da informática, viabilizou a implantação, o crescimento e a utilização da telemedicina tal

como a conhecemos hoje.

Ela foi utilizada em alguns estados americanos com populações rurais isoladas importantes, como o

Nebraska, além, da Noruega, do Canadá do Japão e da Itália que, desenvolveram atividades em seqüência.

Uma de suas primeiras utilizações, que é usada até hoje é a de permitir a revisão por especialistas, em geral

localizados em grandes centros,  de casos estudados em ambulatórios por médicos generalistas. Com

freqüência foi possível modificar o diagnóstico ou pelo menos aprimorar os esquemas terapêuticos com

economia para os doentes e as organizações. É corriqueiro o envio remoto de dados sobre pacientes,   

prontuários inclusive, com resultados laboratoriais e, mais do que isso, com vários tipos de imagem como

ultrassonografia, tomografia computadorizada, RX, ressonância magnética etc, em geral com finalidades

diagnósticas. Mas é possível também monitorar pacientes à distância,  garantindo serviços automatizados de

vigilância e alarme, sendo possível também o controle de equipamentos terapêuticos como por exemplo, os 

hemodialisadores. O exemplo extremo é o da chamada telecirurgia, já tendo sido efetuadas operações com

pacientes a milhares de quilômetros de distância, como, por exemplo, uma colecistectomia laparoscópica,

efetuada por um cirurgião em Boston com o paciente em Estrasburgo, na França.

Os algoritmos para o manejo de vários tipos de pacientes também são comuns hoje em dia e servem

não só ao diagnóstico, como também à orientação terapêutica. Na Clínica Médica “A” da Escola de Medicina

e Cirurgia foram elaborados há vários anos, diversos programas de  Diagnóstico e Tratamento com a

participação do programador Luiz Carlos Serpa Paiva. A utilização da rede (internet), tornou-se

extremamente comum em vários países, principalmente na América do Norte, onde no ano de 2000, 65% dos

médicos usavam-na, enquanto na França, na mesma época  25% deles o faziam.

Tornou-se ainda comum, a pesquisa através da internet, de forma rápida, sobre diagnósticos e

tratamento de doenças, por parte dos médicos e também dos doentes mais cultos e que tenham o hábito de

acessar a rede, que podem de maneira rápida ter informações precisas sobre suas respectivas doenças. Tal é

hoje a experiência de muitos médicos que, têm pacientes especiais, que rapidamente se tornam experts em

suas próprias doenças, e que  obrigam o médico, também, a se reciclar, o que vem de provocar uma



verdadeira revolução no exercício da medicina.

Em 1999 mais de sessenta milhões de utilizadores da internet procuravam informações médicas, e já

existiam mais de cem mil sites médicos, em grande maioria gratuitos, mas alguns cobrando determinadas taxas

como o site YFD (Your Family Doctor), que cobra 25 dólares um conselho médico a ser provido em 24

horas ou 15 dólares,  se o consultante aceita um prazo de 5 dias para ter a sua informação.

A revolução no exercício da medicina e no aprendizado continuado da parte dos médicos está muito

presente, sobretudo pelo papel que as universidades vêm exercendo, inclusive várias brasileiras, no

estabelecimento de programas de educação médica continuada, utilizando dessa possibilidade de promover o

ensino a distância.

Além das universidades, muitos outros grupos participam do fornecimento de informações, como

associações de pacientes, centros de pesquisa, organismos não governamentais (ONGs)  e governamentais,

profissionais de saúde, por vezes pacientes, eles mesmos, e sociedades privadas e esta tendência cada vez

mais se estabelece. Alguns hospitais americanos têm  desenvolvido programas que objetivam desenvolver os

cuidados de saúde através da internet em pacientes isolados na zona rural ou mesmo em zonas  remotas do 3o

Mundo, que por ventura tenham disponibilidade de executar este tipo de trabalho. Existem sites excelentes

onde se tem realmente um conhecimento de ponta, mas como em todos os outros setores, há alguns que dão

informações inapropriadas,  prometendo percentuais de curas maiores do que os próprios consensos o fazem.

Este ano houve uma reunião muito importante em Brasília, a TELEMED 2002, que contou inclusive

com o auxilio de um grande número de organizações não governamentais e governamentais e que demonstrou

o posicionamento do nosso pais nesta área, o qual deverá acentuar-se mais ainda, em função de suas

dimensões verdadeiramente continentais, com suas extremas diferenças regionais. Esta ciência tende a fazer-se

presente de maneira permanente, o que em absoluto não exclui a necessidade de cuidados de base bem

planejados e executados. O seu desenvolvimento e implementação têm realmente um caráter estratégico.

DAVID ROZENTAL – SAUDAÇÃO PÓSTUMA[1]

Mário Barreto Corrêa Lima

Apesar da profunda tristeza que representa para nós a morte de David Rozental, ocorrida em 25 de

outubro de 2002, sobre o que nos é penoso falar, não podemos nos furtar a um breve depoimento sobre o

que ele representou para a nossa escola, para a nossa universidade;  o que ele representou, representa e

representará sempre para todos nós, seus colegas, amigos e companheiros de trabalho.

A semelhança de seu sempre lembrado homônimo, o Rei David, que derrotou o gigante Golias, David

Rozental fez grandes atos e teve grandes vitórias, sobretudo pelo somatório de seus pequenos atos do dia-a-

dia, de seu incansável labor.

Como o Rei David, que fazia das melhores leituras poéticas dos Salmos, o nosso David, embora não

escrevendo de ordinário poesia, tinha alma de poeta e demonstrava sempre compaixão pelos pobres, pelos

humildes pacientes a seu cargo, pela humanidade em geral, e a acendrado amor por todos e em particular

pelos seus.

Era comovente a ternura com que falava de sua mulher Rosa, de sua irmã Sônia, de netos e filhas.



Particularmente seduzia-o a atividade científica de suas filhas, que exaltava, que cantava em prova e

verso, com bem merecidos orgulho e satisfação. David Rozental foi um homem simples, companheiro de

trabalho e colaborador diligente incansável, fidelíssimo.

Desde que formou-se em 05 de dezembro de 1967, na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de

Janeiro, demonstrou seu pendor pelo ensino tendo sido Monitor da Disciplina de Semiologia Médica então

dirigida pelo Professor João Monteiro de Carvalho, chegando a auxiliar de Ensino, logo ao formar-se,

passando a interessar-se pela Reumatologia, que tão bem dominava e que foi seu principal campo de

atividade por toda a vida. Dentro da Reumatologia passou a trabalhar com o grande Professor Jacques Houli,

um dos maiores especialistas do País.

Quando a Clínica Médica “A”,  à qual o setor de Reumatologia pertence,  passou a ser por nós

chefiada em 1984, David passou ininterruptamente, até o seu falecimento a trabalhar conosco.

Desde que tranferiu-se para a Reumatologia aprimorou ainda mais seu conhecimento e prática

reumatológica, tendo também pertencido ao quadro do  Hospital  dos Servidores do Estado.

Dominava o conhecimento reumatológico em teoria e prática, tendo-o levado e registrado em Israel,  no

Hospital Tel Hashomer, numa época em que lá a Reumatologia ainda estava ligada à Ortopedia.

Gostava de escrever, teve múltiplos artigos publicados na Revista Brasileira de Reumatologia, nas Anais

da Academia Nacional de Medicina e foi um dos mais assíduos colaboradores dos Cadernos Brasileiros de

Medicina, tendo publicado trabalhos em praticamente todos os números, desde sua fundação em 1988, até o

volume XIV de 2002, onde tem dois artigos, um dos quais como autor principal, de revisão sobre Semiologia

Reumatológica.

É com profunda emoção e sofrida saudade que evocamos sua inesquecível figura. Que Deus o tenha.



REUMATOLOGIA

LUPUS ERITEMATOSO NO IDOSO (LES/IDOSO)[2]

Denise Lima Rocha[3], Márcia Sion Chuster[4], Maria

Adelaide Andrade Dancour[5], David Rozental[6],

Rogério Lorena de Oliveira[7], Maria Cecília da Fonseca

Salgado[8], Mário Barreto Corrêa Lima[9]

� RESUMO

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma enfermidade multissistêmica, de etiologia considerada

idiopática, na qual células e tecidos são danificados por anticorpos patogênicos e complexos antígeno-

anticorpos.

Atinge predominantemente o sexo feminino, em idade reprodutiva. Nas duas últimas décadas, análises

epidemiológicas revelaram que o LES pode atingir também pessoas a partir da sexta década de vida,

representando, atualmente, 10% a 20% da população.

As causas do LES não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que fatores ambientais e genéticos

estão envolvidos. Enquanto os cientistas acreditam haver uma predisposição genética para a doença, é sabido

que fatores ambientais também têm importante papel para o despertar do LES. Alguns desses fatores são

infecções, raios ultravioletas, estresse excessivo, antibióticos, especialmente  sulfas e penicilinas, e algumas

outras drogas.

� INTRODUÇÃO

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma enfermidade de etiologia onde células e tecidos são

danificados por complexos antígeno-anticorpos patogênicos. Embora ambos os sexos possam ser afetados,

essa doença atinge predominantemente o sexo feminino, numa proporção de nove mulheres para um homem,

principalmente em idade reprodutiva. É conhecida como uma doença multigênica, na qual fatores ambientais

ocorrem para regular a expressão da susceptibilidade genética. Estudos recentes demonstram que em

conjunto com esses fatores ambientais, também a idade e a raça contribuem para o desenvolvimento do LES.

Para se ter uma idéia da importância da doença, há mais casos de pessoas com LES do que  com

paralisia cerebral, esclerose múltipla, anemia hemolítica e fibrose cística juntas. Pesquisas da  Lupus

Foundation of America (LFA) mostraram que foram registrados entre 1.400.000 e 2.000.000 casos de

pessoas com LES. Para muitas pessoas, o LES é simplesmente uma doença que afeta alguns órgãos. Para

outros, pode causar sérios problemas para a vida toda. Milhares de americanos morrem todos os anos de

complicações relacionadas ao LES.

Durante as duas últimas décadas, análises epidemiológicas revelaram que o LES pode também afetar a



população a partir da sexta  década de vida. Essas formas clínicas geralmente diferem daquelas estudadas

quando a doença se inicia na segunda, terceira ou quarta décadas. Uma resposta imune anormal envolvendo

mecanismos celulares e humorais tem sido bem caracterizada no LES e continua sendo foco de intensos

estudos. Não se sabe se os mecanismos implícitos na resposta imune anormal no jovem, são iguais ou

diferentes ao do idoso.

Devido à grande incidência do LES, no jovem e nos adultos de meia-idade e as manifestações clínicas

nesses períodos serem mais conhecidas, o curso da doença no enfermo idoso é comparado com os primeiros

sempre que possível. Tal comparação poderá demonstrar as diferenças e semelhanças das manifestações

clínicas e ampliar conceitos e conhecimentos de como a idade pode afetar a apresentação clínica no

LES/Idoso.  

� EPIDEMIOLOGIA

O LES é prevalente no sexo feminino, particularmente na idade reprodutiva, sendo raro antes dos 14

anos e depois dos 65 anos de idade. Esses efeitos sobre sexo e idade na incidência e prevalência do LES,

sugerem uma função hormonal em sua patogenia. Em adição a esses fatores tem sido sugerido que raça e

fatores socio-econômicos também possam desempenhar influência sobre a doença.

O LES é frequentemente chamado de “doença de mulher” apesar do fato de muitos homens também

serem afetados. Ele pode ocorrer em qualquer idade, em ambos os sexos, embora seja de 10 a 15 vezes mais

frequente em mulheres adultas do que entre homens adultos. Os sintomas são os mesmos em ambos os sexos.

Acredita-se que mulheres de origem africana, indígenas e asiáticas desenvolvem a doença com mais

frequência do que as mulheres brancas. Mas são poucos os estudos que demonstram essa tese  e precisam de

maior discussão. Fatores hormonais podem explicar porque o LES ocorre com mais frequência em mulheres:

o aumento dos sintomas antes do período menstrual e durante a gravidez dão suporte à idéia de que os

hormônios, particularmente o estrogênio, também podem estar relacionados à doença. Entretanto, a razão

exata da grande prevalência em mulheres e do aumento cíclico dos sintomas ainda é desconhecida.

Baseado em estudos epidemiológicos, o LES/Idoso é geralmente definido quando sinais e sintomas se

iniciam a partir dos 55 anos de idade. Alguns aspectos devem ser analisados, primeiramente quanto ao fato da

prevalência feminina ser reduzida de 9:1 no jovem para 6,9:1 no idoso. Segundo, o intervalo entre o início dos

sinais e sintomas até o diagnóstico é de geralmente 33 meses, ou seja, um período bastante longo. 

� FISIOPATOLOGIA

A anormalidade básica no LES é o aparecimento de vários auto-anticorpos, (quadro 3.1) associados a

uma falha na supressão de sua formação. Com isso, formam-se muitos complexos antígeno-anticorpos, que se

depositam em diversos órgãos e respondem, pelo menos parcialmente, pelo estado clínico do paciente.

Nem todos os auto-anticorpos encontrados no LES são patogênicos. Há, contudo, alguns que 

desenvolvem a doença pela sua especificidade antigênica, como, por exemplo, os anticorpos antiplaquetas,

anti-eritrócitos, antilinfócitos, assim como aqueles dirigidos para fatores de coagulação. Outros deles, ainda,

causam a ativação da doença pela sua capacidade de fixar complemento e ou carga elétrica. Como exemplo,

os anticorpos anti-DNA ds, anti-DNA ss e anti-RNP, encontrados seletivamente em lavados de glomérulos e

em crioprecipitados; complexos de antigamaglobulina 7S e 19S ou de fatores reumatóide, que se associam



com crioglobulinemia; anti-ribossomos que surgem em incidência maior nos pacientes com severa doença

renal e antilinfócitos, que se concentram seletivamente em crioprecipitados.

QUADRO 3.1 – PRINCIPAIS AUTO-ANTICORPOS ENCONTRADOS NO L.E.S

Anticorpos Incidência Antígenos Importância Clínica

FAN 95% Múltiplos Teste repetidamente negativo torna o

diagnóstico improvável

Anti-DNA ds 70% DNA Específico para LES associado à

nefrite

Anti-Sm 30% 6 tipos de RNA

nuclear

Específico para LES.

Anti-RNP 40% Proteína U1 RNA Aparece em síndromes mistas. Com

Anti-DNA negativo, o risco de nefrite

é baixo.

Anti-Ro

(SS-A)

30% Proteína Y1-Y6

RNA

Aparece em Lúpus Cutâneo

Subagudo; LES com FAN negativo;

LES no idoso e recém nato.

Associado à nefrite.

Anti-La

(SS-B)

10% Fosfoproteína de

transporte RNA

Pol-3

Associado ao anti-Ro; Síndrome de

Sjögren e nefrite.

Anti-histona 70% Histonas LES por droga (95%)

Anticardiolipina 50% Fosfolipídeos Risco de trombose, aborto,

trombocitopenia, PTT; VDRL falso

positivo.

Antieritrócito 60% Anti-superfície de

hemácia

Poucos fazem hemólise

Antilinfócitos 70% Antígeno de

superfície linfócito T

Leucopenia e disfunção

Antineuronal 60% Antígeno de

superficie neuronal

No líquor Ig G alta; correlaciona-se

com LES de SNC.

Na patogênese do LES influem fatores genéticos, ambientais e hormonais. Estão citados abaixo:

1. Predisposição Génetica: Essa característica fica clara quando se nota a alta concordância e alta

incidência  da doença em gêmeos monozigóticos do que em dizigóticos. Essa concordância em gêmeos

homozigóticos chega a 67%.  De resto, o que se vê é uma ocorrência de história familiar em 10% a 12% dos

casos, embora um número muito maior de parentes, apresente sinais de distúrbio imunológico, como a

positividade do fator reumatóide, dos anticorpos anticardiolipina e anti-histonas e a diminuição da função de

célula T supressora.

Vários genes determinantes de HLA classe II e III aumentam o risco relativo de se adquirir o LES, tais

como: HLA-DR2, HLA-DR3 e alelos nulos para C4.

2. Ação de Vírus: Vários vírus têm sido implicados com possíveis agentes etiológicos, mas nada pode



ser provado ainda. Fosfolipídeos de parede celular de bactéria podem agir como ativadores policlonais de

célula B ou levar à formação de anticorpos que reagem cruzado com o esqueleto de ribose fosfato do DNA.

Partículas semelhantes a herpes vírus ou mixovírus têm sido observadas em rins, pele e linfócitos periféricos de

pacientes lúpicos, dando  suporte a essa hipótese. Existe, no entanto, quem acredite que estas partículas são,

na realidade, produtos de necrose intracelular. Além disso, existe no LES uma grande variedade de auto-

anticorpos, muitos deles dirigidos contra constituintes nucleares só encontrados em células de mamíferos, o

que fala, de certa forma, contra a hipótese de infecção viral.

3. Hormônios Sexuais:  Em geral, os estrógenos aumentam a resposta dos anticorpos enquanto que a

testosterona a diminui. Se os estrógenos aumentam a resposta humoral, o efeito sobre a resposta imunológica

celular é oposta, isto é, ela fica deprimida.

A maneira pela qual os hormônios agem é assunto controverso. Entretanto, é sabido que os hormônios

femininos, tantos os estrógenos quanto a progesterona, aumentam a ação de moléculas de adesão

promovendo um aumento da adesividade de granulócitos e monócitos ao endotélio, favorecendo a lesão

tissular.

4. Fatores Ambientais: Os raios ultravioletas, causam surtos agudos na doença, provavelmente por

alterar a antigenicidade do DNA ou a composição proteíca da junção dermoepidérmica

Outros mecanismos propostos para explicar a ativação da doença com luz ultravioleta são: 1º - A

capacidade de causar alterações na membrana fosfolipídica dos queratinócitos, afetando o processo

inflamatório; 2º - A indução à formação de citocinas, principalmente a interleucina1 (IL –1) a partir das células

cutâneas e estimular a formação de células T supressoras.

A fotossensibilidade parece não ser suficiente para o desenvolvimento da doença e evitar a exposição à

luz ultravioleta também não a cura. Alguns subtipos de LES são mais fotossensíveis e são, sabidamente, os

que contêm anti-corpo anti-Ro positivo, incluindo-se nesse grupo, o Lúpus Cutâneo Subagudo, Lúpus

Neonatal e aqueles com deficiência de complemento C2. A piora da doença causada pela exposição à luz

ultravioleta não se limita ao aparecimento ou piora das lesões de pele na área exposta, mas, também, a

ativação da doença sistêmica.

A exposição a certas drogas como hidralazina, procainamida, cloropromazina e vários

anticonvulsivantes está claramente associada à ocorrência de uma doença similar ao LES (LES induzido por

drogas), e esses medicamentos parecem funcionar como haptenos, levando à formação de anticorpos.

Mais recentemente, o consumo de brotos de alfafa, com alto teor do aminoácido L-canavanina, que

pode influir na imunorregulação, tem sido reconhecido como um fator associado à ocorrência de LES.

5. Apoptose Celular: A apoptose celular é uma forma fisiológica de morte celular, distinta da acidental e

da necrose. É a maneira pela qual as células  indesejáveis para a manutenção da tolerância imunológica, são

eliminadas. Existem genes que controlam a apoptose celular como o gen Bcl-2, que a antagoniza e o gen Fas

que a promove. Expressões anormais nestes genes têm sido encontradas em pessoas com LES e com

doenças similares, embora o seu papel etiopatogenético esteja por ser estabelecido.

6.  Stress: O stress é comprovadamente um disparador do LES. Cientistas estão pesquisando a



possibilidade da adrenalina ou cortisona influenciarem o desenvolvimento da doença.

Sejam quais forem os elementos causais, o resultado final é a hiperatividade da célula B, acompanhada

de desordens na imunorregulação. A função de células T helper está aumentada, e a capacidade das células

supressoras diminuírem a síntese de anti-DNA, está anormal. A citotoxicidade direta ou mediada por

anticorpo também está anormal. A habilidade das células T produzirem interleucina 2 está suprimida e vários

interferons anormais são produzidos. Falhas na capacidade de suprimir a formação dos anticorpos resulta,

parcialmente, de anormalidades na rede de anticorpos idiotipo- antiidiotipo.

Os complexos imunes formados são removidos mais lentamente que o complemento e há deficiência de

receptores do complemento das superfícies celulares, entre as quais a deficiência de receptores para C3b na

superfície dos eritrócitos-CR1.

Finalmente tem-se ressaltado que fragmentos do complemento (C3a, C5a e mC5-9) que têm

propriedades quimiotáticas, além de ativarem as células endoteliais, seriam responsáveis pela formação de

verdadeiros “trombos” de leucócitos, que causariam isquemia e lesão tissular.

� IMUNOPATOLOGIA

o Comparações com idosos saudáveis

Para se entender por que certas pessoas que sempre tiveram boa condição de saúde na  meia-idade e

passaram a desenvolver doenças auto-imunes, como o LES, na terceira idade, é necessário que, inicialmente,

se examine o que ocorre com a imunologia de uma pessoa no processo de envelhecimento. A senectude está

associada com um dramático declínio da imunidade na saúde de homens e mulheres.

Essas alterações imunológicas que normalmente ocorrem gradualmente no decorrer de décadas,

geralmente resultam em uma queda da imunidade celular e aumento da produção de  autoanticorpos. Há muito

tempo desconfia-se que esse desarranjo de autoanticorpos produz alterações fundamentais na função das

células T, células B e APC (antigen-presenting-cells).

Para entender-se as alterações imunes responsáveis pela doença no idoso, principalmente naquele

indivíduo saudável, recentes análises da função de células T, mostram certo enfraquecimento na mobilidade de

CD3 na membrana celular; diminuição na proliferação da célula T e também na produção dos fatores de

crescimento de células B.

A linfopenia parece ser causada devido a uma contração no compartimento de células T e trocas nas

proporções de subpopulações dentro desses compartimentos. Essa contração afeta subpopulações de CD4 e

CD8 e essa relativa contração está associada a um crescente acréscimo na proporção entre CD4 e CD8 e um

decréscimo no fenótipo CD45RA.

A ativação das mitoses de células T, reduz monócitos de células B. Há certo aumento na ativação de

células T expressando o receptor IL-2a(alfa), CD25. O mecanismo que desencadeia essas ativações

permanece desconhecido.

Nos mais idosos, há uma significante redução na proporção entre CD4 e CD8, expresso no receptor

CD28, embora o subgrupo CD8 pareça ser o mais atingido. O mecanismo da molécula que perdeu CD28

será estabilizado e, apesar disso, se tem proposto que os receptores de CD8 sejam notificados para um

conhecimento do declínio na proliferação de células T em resposta às mitoses e aos antígenos.



Algumas distorções na expressão dos receptores de superfície normalmente são associadas com

alterações nas respostas citogênicas à antígenos “in vitro”. Há possibilidades de que haja uma redução de

respostas de TH1 e que ocorra uma superprodução de certas células pré-inflamatórias. Superprodução de

IL-6 e IL-10 em dois estudos realizados sugerem que essa citogenias possam promover a formação de

autoanticorpos que ocorrem com freqüência na doença em idosos e também naqueles indivíduos saudáveis.

Entretanto, tais fatos continuam sendo uma tentativa de conclusão preliminar. Outro estudo fracassou

tentando documentar a produção de IL-10 “in-vitro”  por ativação de células T de idosos saudáveis. Além do

mais, não havia inibição à formação de  autoanticorpos. Uma avaliação detalhada da citogenia será necessária

para verificar essas disparidades encontradas e para se entender melhor os mecanismos que estão por trás

dessas alterações imunológicas no idoso saudável.

A senectude pode complicar a interpretação dos achados sorológicos no idoso. Estudos têm

demonstrado um aumento na freqüência de outros autoanticorpos e redução dos complementos.

Há uma prevalência de anti-SSA/Ro em relação à anti-SSB/La. Fatores ambientais podem interferir na

frequência desses autoanticorpos. Cerca de 62% dos pacientes idosos com LES tinham anti-DNA dupla

hélice, semelhante ao jovem, servindo para monitorar a atividade da doença.

� MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

o Comparações entre jovens e idosos

As manifestações clínicas da doença são proteiformes. Dependem do tipo de anticorpo presente, dos

órgãos, das células ou dos produtos de células  atingidos, além  da capacidade do organismo de corrigir essa

deficiência.

O paciente pode apresentar queixas referentes a um único sistema e, mais tarde, aparecerem

manifestações extras. Ou ainda já pode ser multissistêmica desde o início.

A gravidade é também variável, podendo ser leve, intermitente, severa e até fatal. A maioria dos

pacientes apresenta surtos de exarcebação, intercalados com períodos de relativa quiescência, podendo, em

uma minoria, existir a chance de remissão prolongada.

Manifestações gerais como fadiga, mal-estar, febre, anorexia, náuseas e perda de peso, podem se

proeminentes. Em 60% dos casos na apresentação da doença, existem queixas articulares em 20% queixas de

pele.

No idoso, a duração entre o início dos sintomas até o diagnóstico é tardia e, durante esse hiato, sinais e

sintomas clínicos são freqüentemente alterados, tornando o diagnóstico difícil. A doença pode, muitas vezes,

mascarar-se, assemelhando-se à Polimialgia Reumática ou á Artrite Reumatóide.

Quando comparada com o LES no jovem, há uma alteração na prevalência dos sintomas no idoso.

Embora artrite, artralgia e “rash” permaneçam como os sinais mais freqüentes em ambas as idades, há uma

maior freqüência no LES/Idoso de pneumonia intersticial, sinovite, “síndrome de Sjögren”, serosite,

hematocitopenia e anticorpos anti-Ro e anti-La, bem como uma crescente prevalência de neuropatia

periférica. Em contraste, manifestações psiquiátricas, artrite, “fenômeno de Raynaud”, alopécia, “rash” malar,

fotossensibilidade, úlceras orais, linfoadenopatia, hipocomplementemia e acometimento renal têm menor

prevalência no idoso do que no jovem. No Quadro 4.1, podemos observar onze estudos, nos quais são

demonstradas as prevalências das manifestações clínicas observadas no LES/Idoso.



No LES/Idoso, os sintomas tendem a ser mais brandos e normalmente a doença não é relatada como

causa principal de óbito. No entanto, “causa-mortis” têm sido relatadas como resultados de infecções, úlcera

péptica perfurada, doenças cardiovasculares e outras complicações de origem obscura. Comparado com a

Artrite Reumatóide ou com a Esclerose Sistêmica há um menor risco de neoplasia, exceto Linfoma Não-

Hodgkin, explicando, assim, a ausência da malignidade como “causa-mortis” no LES/Idoso.

QUADRO 4.1 – ESTUDOS SOBRE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE LES/IDOSO

Autores Baixa Prevalência Alta Prevalência

Baker “Rash” de pele; Alopécia; Adenopatia;

“fenômeno de Raynaud”; 

Manifestações neuropsiquiátricas.

Manifestações pulmonares.

Ballou Hipocomplementemia Serosite

Catoggio Artrite;

Anti-RNP

Manifestações pulmonares; Anti-IgG;

Anti-SSA/SSB

Cervera “Rash”malar; Artrite;

Fotossensibilidade; Trombose;

Nefropatia.

“Síndrome de Sjögren”

Costallat Nefropatia Pericadite.

Domenech “Rash”malar; Livedo reticular. Trombocitopenia; “Síndrome de

Sjögren”; Cardiomiopatia

Font Artrite; “Rash malar”;

Fotosenssibilidade; Nefropatia.

Miosite.

Hochberg Alopécia; Vasculite mesentérica;

Nefrite.

Neuropatia; “síndrome de Sjögren”;

Cardiomiopatia.

Koh “Rash”malar; Alopécia; Artrite. Aumento de enzimas do fígado;

Neuropatia; Pancitopenia.

Maddison “Fenômeno de Raynaud”; Artrite Miosite; Manifestações pulmonares;

“síndrome de Sjögren”.

Urowitz “Rash” de pele; Artrite; Adenopatia.  

Contudo, o LES/Idoso, não tende a ser mais inocente do que no jovem. Foi demonstrada uma maior

incidência de manifestações oculares, musculoesqueléticas e cardiovasculares, sendo o envolvimento

coronariano a principal etiologia de dano cardivascular e, por conseguinte, a maior causa de morte (Quadro

4.2).

QUADRO 4.2 – COMPARAÇÃO DE SISTEMAS ENVOLVIDOS NO JOVEM E NO
IDOSO

Manifestações LES  Jovem (%) LES Idoso (%)

Ocular 04 19

Neuropsiquiátrico 17 16

Renal 10 10

Pulmonar 05 02

Cardiovascular 05 24

Vascular periférico 05 09

Gastrointestinal 03 06



Musculoesquelético 12 29Pele 10 14

Gônadas 05 - -

Diabetes 03 06

Malignidade 01 08

o    Aspectos radiológicos no LES/Idoso

O único achado significativo nos estudos relacionados, é uma prevalência de edema de partes moles na

radiografia de punho e mão, associado à clínica de artrite. Uma elevada proporção dessa artrite pode,

contudo, vir a ser   relacionada com condrocalcinose ou, mais raramente, osteoartrite.

Há uma ausência de sinais radiológicos de doença pleuro-pericárdica observada no LES/Idoso.

Embora essa disparidade entre clínica e radiologia ainda permaneça pouco explicada, as recentes

comparações entre análises de radiografias e tomografias computadorizadas de pulmão nesse grupo de

pacientes, obteve-se alguns indícios de respostas. Observou-se que a tomografia computadorizada é superior

à radiografia de tórax na detecção de alterações parenquimatosas e pleurais.

o Diagnóstico do LES/Idoso

A principal dificuldade de se fazer um diagnóstico de LES/Idoso se dá devido à falta da informação de

que a doença também possa atingi-lo.

Perda de peso, dores musculares, distúrbios cognitivos comuns na terceira idade pode ser os sintomas

iniciais da doença. Os sintomas clínicos atípicos da doença, são um segundo fator de demora no diagnóstico,

já que as infecções e endocrinopatias são muito mais frequentes na população  idosa. Portanto, se faz

necessário, primeiramente, um diagnóstico de exclusão, com diversos exames complementares, antes do

diagnósticos definitivo de LES/Idoso.

Um terceiro fator limitante é que o FAN não é específico no LES/Idoso e 36% dessa população pode

apresentar FAN negativo ou positivo em baixa titulagem.  

O diagnóstico se faz quando no mínimo quatro manifestações clínicas da doença estão presentes

(Quadro 7.1). Sintomas como artrite e artralgias de mãos e punhos, “fenômeno de Raynaud”, alterações no

sistema nervoso central (cefaléia, perda de memória, diminuição da capacidade de concentração, irritabilidade

e ansiedade) e FAN francamente positivo são comuns de serem encontrados.

QUADRO 7.1 – CRITÉRIO DIAGNÓSTICO DE LES/IDOSO E JOVEM
1 Lesão em vespertílio.

2 Lesão discóide pápulas eritematosas com escama ceratótica aderente e tampão folicular.

Pode evoluir para atrofia.

3 Fotossensibilidade

4 Ulceração da mucosa

5 Artrite: não-erosiva em duas ou mais articulações.

6 Serosite: pleurite ou pericardite.

7 Alterações renais: proteinúria > 0,5g/24h ou cilindrúria celular

8 Alterações neurológicas: convulsões e/ou psicose, na ausência de drogas que possam

causá-la ou alterações metabólicas.

9 Alterações hematológicas: anemia hemolítica, plaquetopenia, leucopenia e/ou linfopenia.



10 Anticorpo nuclear (FAN) positivo.
11 Anticorpo anti-Sm, anti-DNA nativo, anticardiolipina, anticoagulante circulante

Diagnóstico – 4 ou mais critérios

� TRATAMENTO

O tratamento normalmente é ditado pelas manifestações clínicas. Como a atividade da doença costuma

ser branda no LES/Idoso, os efeitos colaterais devidos ao uso de corticóides e drogas imunossupressoras

podem ocorrer com maior freqüência.

Além do mais, nessa faixa etária tardia já ocorre alteração na absorção, metabolização e excreção de

drogas, alterando por si só a farmacocinética dessas drogas.

Artrite e serosite são condições inflamatórias que respondem bem ao uso de anti-inflamatórios-não-

esteróides. Havendo história prévia de úlcera péptica, insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência

hepática e renal, os inibidores específicos da ciclooxigenase (COX-2) podem reduzir os efeitos

gastrointestinais, bem como outros efeitos colaterais, embora a utilização de antiinflamatórios no LES/Idoso

ainda sugira cuidado.

Eles, por si só, não conseguem controlar a inflamação e a dor, necessitando o uso concomitante de

baixas doses de corticoesteróides, bem como uso também de analgésicos.

Para dores leves a moderadas o acetoaminofen é bem tolerado, com bom efeito analgésico e baixa

incidência de efeitos colaterais.

Embora experiências com uso de tramadol na analgesia no LES/Idoso estejam ainda limitadas, sua

utilização em baixas doses pode ser uma boa alternativa ao uso de acetoaminofen, principalmente nos

sintomas moderadamente severos.

Os agentes antimaláricos como a cloroquina e hidroxicloroquina são tradicionalmente  usados para o

controle da artrite e lesões dérmicas. A hidroxicloroquina é bem mais tolerada, reduzindo a freqüência e a

intensidade da dor e das manifestações cutâneas, além de também reduzir a resposta inflamatória.

No jovem, o LES é acompanhado de severas manifestações dermatológicas, sendo geralmente

necessário associar a hidroxicloroquina com quininas para um maior efeito terapêutico. 

No entanto, no LES/Idoso não há estudos significativos com o uso de antimaláricos. Porém se bem

monitorados não há contra-indicações para seu uso. No LES/Idoso também há o risco de se adquirir

retinopatia, miocardiopatia, bloqueio cardíaco e miopatia, porém a incidência é baixa. Faz-se necessário

também um controle oftalmológico  pelo menos de seis e seis meses para  se diagnosticar precocemente tanto

depósitos ectópicos de pigmentos anormais quanto as maculopatias.

Pneumonia lúpica, trombocitopenia e anemia hemolítica necessitam de corticoterapia. Como já citado,

há uma maior incidência de complicações com o uso de corticosteróides no LES/Idoso, incluindo osteoporose

vertebral com fratura, necrose óssea asséptica e septicemia.

Outros efeitos colaterais que aparecem mais freqüentemente com o uso de esteróides no LES/Idoso são

púrpura, distúrbio eletrolíticos, retenção hídrica, hipertensão arterial e glaucoma. Entretanto, alterações

psiquiátricas não parecem ser freqüentes no LES/Idoso tratado com corticosteróides.

Diversas medidas podem reduzir esses efeitos colaterais: o controle periódico da pressão intra-ocular

permite a detecção precoce do glaucoma. O uso de agentes poupadores de esteróides em  baixas doses



como a hidroxicloroquina ou o metotrexate, permite que se mantenham os esteróides em baixas doses, por

mais tempo. Dos efeitos tóxicos do metotrexate, somente a toxidade hepática parece ser mais comum no

paciente com LES/Idoso, não sendo seu uso, entretanto, contra-indicação definitiva.

Embora a dapsona seja um eficaz agente anti-inflamatório e também poupador de esteróides, pode ser

um agente que dificulte futuras oxigenações com hipoxemia pré-existente devido  doença intestinal crônica ou

doença pulmonar obstrutiva crônica.

Entretanto, se a dapsona é prescrita como agente poupador de esteróides, os níveis de hemoglobina

venosa devem ser monitorados com freqüência. Sendo a dapsona  um derivado da sulfonamida e como os 

pacientes com LES têm maior freqüência de hipersensibilidade a sulfonamida, deve-se, portanto, obter uma

anamnese detalhada afim de se afastar uma história prévia de sensibilidade à droga.

Embora a prevalência de glomerulonefrite esteja reduzida no LES/Idoso em relação ao jovem, ainda

assim é uma temida, complicação da doença. Até o momento não há nenhum estudo definitivo  sobre o

envolvimento renal no LES/Idoso. Portanto, não há nenhuma diretriz específica nessa faixa etária, sendo o

tratamento geralmente da mesma forma que no jovem, com corticosteróide e pulso intravenoso de

ciclofosfamida. Deve se, porém, estar atentos aos diversos efeitos colaterais da ciclofosfamida, como

desidratação devido a náuseas e vômitos, hipovolemia, mielossupressão levando a citopenia, hemorragia de

bexiga e superinfecção. No campo da infecção, o “Herpes zoster” parece ser o mais temido, tanto quanto

pelo quadro álgico, como pela debilitação. A morte pode ocorrer devido ao choque septicêmico. Não há

necessidade de interrupção no tratamento com as drogas imunossupressoras, embora se necessite adequar

dose ideal para reduzir a freqüência dos efeitos colaterais.

Manifestações do sistema nervoso central são mais comuns no LES/Idoso que no jovem. Cerca de  um

quarto desses pacientes apresentam complicações neuropsiquiátricas. Quando ocorrem disfunções no sistema

nervoso central, após exclusão de alterações metabólicas, toxidade por droga ou depressão, deve-se pensar

em alterações neuropsiquiátricas pelo LES/Idoso. Déficits motor e cognitivo podem também ser resultantes de

diversas causas, incluindo hipertensão arterial e “síndrome  anticorpo antifosfolipídeo”. Embora o mecanismo

etiopatogênico na presença de anticorpos antifosfolipídeo ainda esteja pouco conhecido, uma hipercoagulação

sanguínea poderia contribuir para a evolução da agressão.

Portanto deve-se ter cautela no uso de altas doses de aspirina ou anticoagulante oral. A escolha da

terapia irá depender da presença ou não de ataque isquêmico transitório, infartos cerebrais múltiplos,

hipertensão arterial, úlcera péptica, anticorpo antifosfolipídeo e trombocitopenia.

A decisão terapêutica deve ser tomada junto com o neurologista e o hematologista especializados neste

tipo de afecção. Nas alterações neuropsiquiátricas, quando resultantes de outros auto-anticorpos, incluindo

antilinfócito, recentes artigos têm privilegiado o sistema imunológico, empregando-se tratamento com

imunossupressores e drogas antiinflamatórias.

� CONCLUSÃO

O LES/Idoso representa de 10% a 20% da população com LES. Seu diagnóstico é freqüentemente

mais demorado devido a suas manifestações clínicas serem insidiosas e mais brandas do que no jovem, mas

nem por isso mais inocente, sendo observadas principalmente alterações oculares, musculoesqueléticas e

cardiovasculares. A principal  alteração cardiovascular, sendo também a maior “causa-mortis” em pacientes 



com LES/Idoso, é a doença coronariana.

Alguns estudos demonstram maior incidência de serosite, miosite, pneumonia intersticial, “síndrome de

Sjögren”, presença de anticorpos anti SSA-Ro e anti SSB-La  e menor incidência de artrite, nefrite,

alterações neuropsiquiátricas, “rash” cutâneo, alopécia, febre, linfoadenomegalia, “fenômeno de Raynaud” e

consumo de complemento no soro.

� SUMMARY

The Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a multi-systemic pathology, with idiopathic etiology where

cells and tissues are damaged by pathogenic antibodies and antigen-antibodies complexes.

It predominantly afflicts women in the childbearing years. During the past two decades, epidemiologic

analyses have revealed the SLE can also present in people in the sixth decade of life and older. Nowadays, it

represents from 10% to 20% of the population with the disease.

The SLE causes are not totally known, but we know that environmental and genetic factors are involved.

As the scientists believe there is a genetic predisposition for the disease, it`s known that environmental factors

also play an important role for the SLE start. Some of the environmental factors that can launch that disease

are: infections, antibiotics, ultraviolet rays, extreme stressful life and some other drugs.
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REUMATOLOGIA

SEMIOLOGIA EM REUMATOLOGIA[10]

David Rozental[11]; Rogério Lorena de Oliveira[12];

Mário Barreto Corrêa Lima[13].

� RESUMO

Demonstra-se através de revisão sintética os dados propedêuticos mais importantes para auxílio no

diagnóstico de uma artropatia, ficando este trabalho como um roteiro semiológico do estudo anátomofuncional

do aparelho locomotor.

� INTRODUÇÃO

É o objetivo deste artigo analisar de modo sucinto a anamnese e o exame físico osteoarticular, de

CAPITAL importância na elaboração do diagnóstico hipotético, que aliado aos exames complementares tais

como laboratório, radiologia e cintilografia nos guiarão a um diagnóstico de cunho definitivo.

Sabemos da ligação da reumatologia às outras especialidades, pois as principais doenças reumáticas

apresentam um caráter sistêmico comprometendo diversos órgãos e sistemas, tendo-se pois que lhes

investigar pormenorizadamente.

� ANAMNESE – SUA IMPORTÂNCIA

A identificação é importante pois a idade, sexo, cor, profissão podem nos ajudar sobremaneira na

elaboração do raciocínio diagnóstico; Há artropatias mais comuns nos adultos jovens como a artrite

reumatóide, lupus e espondilite anquilosante. Há aquelas de predomínio em idosos como a polimialgia

reumática, artroses e osteoporose. Entre os homens dos 40 dos 45 anos é comum a artropatia gotosa, nas

crianças há o predomínio da febre reumática e da artrite reumatóide infanto-juvenil. 

Quanto ao sexo há predominância do masculino na gota, na espondilite anquilosante; no sexo feminino

predominam a artrite reumatóide, lupus, esclerodermia e nódulos de Heberden.

Determinadas profissões favorecem o aparecimento de artropatias. Como exemplos citamos as cérvico

e lomboartroses nos estivadores e em outras profissões que exigem esforço osteoarticular.

Na história familiar sabemos do substrato hereditário nas nodosidades de Heberden e Bouchard, artrite

reumatóide, espondilite anquilosante podendo-se enquadrar a gota neste campo.

A história patológica pregressa nos leva a investigar passado de lues, blenorragia, SIDA, amigdalites de

repetição, tuberculose, que podem ser a causa da artropatia presente(1).

Quanto à história da doença atual, o que traz na maioria dos casos o paciente ao médico é a dor que

deve ser muito bem investigada no que tange a sua sede, intensidade, irradiação, forma de início (agudo,

gradual, etc.), predominância noturna e diurna.



Sendo a dor um elemento subjetivo pode, entretanto, vir acompanhando a fluxão articular, o que nos

ajuda bastante. Há casos em que a dor está ausente podendo o paciente referir parestesia em membros,

impotência, aumento de volume de uma ou mais articulações, limitação de movimentos, devendo-se, portanto,

investigar estes dados complementares por um exame físico geral.

� EXAME FÍSICO GERAL NAS ARTROPATIAS

O “facies” do paciente, a atitude na marcha, e no leito fazem parte do contexto semiótico geral. O

“facies” com eritema em vepertílio nas regiões malares do lupus; a pele lisa e brilhante com perda do

pregueamento na esclerose sistêmica: o retrognatismo do maxilar inferior na artrite reumatóide infanto-juvenil

são bons exemplos que ajudam na pesquisa da  enfermidade básica(3).

A posição antálgica da ciatalgia aguda é um exemplo típico de atitude no paciente reumático, bem como

a posição de “esquiador” que assume o portador de espondilite anquilosante em sua fase crônica.

O exame físico dos diversos aparelhos deve ser realizado com o objetivo de pesquisar manifestações

extra articulares das doenças reumáticas.

Em assim sendo o aparelho visual deve ser enfocado pois a irite, iridociclite, epiesclerite, ceratite, e a

queratoconjuntivite podem aparecer na artrite reumatóide, síndrome de Sjögren e lupus.

Devemos nos ater também a idiossincrasia medicamentosa que pode levar o paciente a ter uma doença

de retina como ocorre com uso dos antimaláricos. Já a catarata subcapsular pode advir do uso de corticóides.

A pele e seus anexos devem ser sempre inspecionados pela gama de enfermidades que apresentam

lesões a este nível, destacando-se o lupus, a esclerose sistêmica, a artrite psoriásica e a osteoartropatia

hipertrófica.

O aparelho respiratório é muito comprometido nas conjuntivoses, bem  como o circulatório que pode

ser acometido nos folhetos (f. reumática, lupus) e nos vasos (angeétes).

O aparelho digestivo é acometido na dermatomiosite e esclerose sistêmica. A  disfagia com o sem

odinofagia pode ser elemento importante em suas manifestações. A xerostomia da síndrome de Sjögren é

outro exemplo bem presente .

Num exame neurológico deve ser bem feito na pesquisa de reflexos, sensibilidade tátil, térmica e

dolorosa, a fim de evidenciar, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, discopatias, cervicobraquialgias e

mais raramente lesão atlanto-axial decorrente de artrite reumatóide.

� O EXAME DO APARELHO LOCOMOTOR 

Usamos a inspeção, palpação e a movimentação das diversas articulações sempre comparativamente

com a articulação homóloga, incluindo-se aí a região peri-articular. Na inspeção vamos notar: fluxão articular,

desalinhos, hipotrofia muscular, presença de nódulos, lesões de pele como eritema, lesões descamativas;

observar a coloração da pele em todos os segmentos incluindo extremidades (pálida, arroxeada etc).

Nas palpações devemos confirmar o que vimos na inspeção e aprofundar nossos exames.

Pesquisaremos a fluxão articular, nódulos, crepitação, sensibilidade, temperatura cutânea articular, hipo ou

hipertrofias musculares.

Na movimentação mediremos a amplitude do movimento articular quer ativa, quer passivamente, 

traduzindo seu aumento ou diminuição patologia de fundo-articular, embora processos neurológicos também



possam alterar esta mobilidade.

� EXAME DA COLUNA VERTEBRAL

A inspeção do seu eixo central nos mostrará se há desvio anterior, posterior ou lateral, ou seja, cifose,

lordose e escoliose em algum dos segmentos ou em toda a coluna.

Na coluna cervical  sua palpação nos revelará o estado da musculatura para vertebral e a presença de

pontos álgicos ao nível da musculatura e apófises espinhosas, podendo em alguns casos desencadear dor ou

parestesia ao palparmos mais firmemente os espaços interarticulares (4). Não podemos nos esquecer que a

inspeção da coluna cervical nos ajudará nos casos de rigidez, anteropulsão e desalinhamento, nos quais, às

vezes, a palpação é extremamente dolorosa e bem difícil de ser executada semiologicamente.

Na movimentação quer ativa, quer passiva, usamos a flexão, a extensão e os movimentos de rotação e

lateralidade que nos darão a informação semiológica do comprometimento cervical nas mais variadas doenças

incluindo a compressão radicular ou vascular.

Na coluna dorsal além da inspeção e palpação comum a todo segmento, faremos a movimentação que

é limitada, restringindo-se à lateralidade e  rotação usando as manobras semiológicas e expansão respiratória

para complemento do estudo deste segmento.

A coluna lombar é inspecionada no sentido de se achar anormalidades tais como: posições antálgicas,

contraturas da musculatura para-vertebral, desvios e desalinhamentos.

A palpação tende a confirmar o visto à inspeção ou ainda despertar sintomas de fundo radicular, com a

palpação mais intensa dos pontos álgicos.

A movimentação se faz no sentido da flexão, extensão, lateralidade e rotação. Várias manobras

semiológicas além das citadas acima podem ser realizadas. A mais usada é a elevação da perna com o joelho

em extensão. É o sinal de LASÉGUE, quando ao atingir determinada angulação haverá  relato de dor no

trajeto  do nervo ciático, denotando o comprometimento da raiz nervosa e configurando a lombociatalgia. Esta

manobra deve ser seguida de pesquisa dos reflexos patelar e Aquileu  e de sensibilidade em membro inferior,

no sentido de elucidar qual o disco acometido, se L4-L5 ou se L5-S1 que são os porcentualmente mais

lesados.

As variantes do sinal de Lasègue são os sinais de Neri, Bragard, Naffziger-Jones todos com a mesma

finalidade, o despertar de dor articular.

Quanto às articulações sacro-ilíacas sede inicial principalmente das espondiloartropatias sero-negativas,

têm como base semiológica, movimentos que tendem a despertar dor,  já que sua inspeção e palpação

dificilmente nos fornecem dados positivos e sua mobilidade é praticamente inexistente. Utilizamos as manobras

de Menel, Volkman e Levin que visam basicamente provocar dor ao nível das supracitadas articulações.

� O EXAME DAS ARTICULAÇÕES PERIFÉRICAS  

o Articulação Têmporo - Mandibular

Acometida principalmente na artrite reumatóide juvenil e adulta. Na esclerodermia é acometida

secundariamente pelo comprometimento da mímica facial.

Os movimentos que praticamos são de lateralidade, protusão e retrocesso  da mandíbula, além da

abertura e do fechamento da cavidade bucal. Há uma regra que com a boca aberta a distância normal entre os



incisivos é de mais ou menos 6cm e o desvio lateral de mandíbula de + ou – 2cm.

o Ombros 

De grande mobilidade graças a sua estrutura anatômica. São sede principalmente de enfermidades

ligadas a tendões e bursas (revestimento de partes moles). Apresentam uma série de pontos, que na presença

de patologias se tornam dolorosos;  palpação subacromial,  bicipital, axilar, acrômio-clavicular e esterno-

clavicular.(2)

A movimentação se faz ativa e passivamente com as manobras de rotação interna e externa, elevação,

extensão, abdução e adução sempre feitas comparativamente e com a escápula imobilizada, a fim de não

haver interferências de grupos musculares que não fazem parte deste complexo articular.

Uma manobra bem conhecida é a do arco doloroso de Simmonds que é a abdução passiva do ombro,

com dor ao nível de 90 graus e desaparecendo aos 180 graus indica lesão tendinosa do supra-espinhoso.

o Cotovelos

Sede de várias patologias. Aqui podemos  encontrar os nódulos  reumatóides, tofos gotosos,

espessamento do nervo cubital ao nível de face epitrocleana (Hansen), bursites olecranianas, epicondilites,

epitrocleítes; todos podendo ser evidenciados semiologicamente . A movimentação se faz com a flexão,

extensão e a pronosupinação, A epicondilite (cotovelo do tenista), uma das doenças mais presentes ao nível

de cotovelo, consiste no acometimento dos extensores do punho, sendo a manobra contra resistência de

flexão – dorsal de punho, dolorosa. Há também ponto àlgico ao nível de epicôndilo à palpação.

o Punhos     

Acometidos por várias doenças que podem se evidenciadas à palpação; na a artrite reumatoide a

palpação é dolorosa bilateralmente. Na artrite infecciosa geralmente é unilateral e bastante dolorosa. Na

tendinite de De Quervain (longo abdutor e curto extensor do polegar) há ponto àlgico ao nível do estilóide

radial. Já o estilóide cubital é doloroso na fase inicial da artrite reumatóide. Na síndrome do túnel de carpo

(compressão do nervo mediano) a palpição digital da face anterior do punho desencadeia dormência e dor na

mão (sinal de Tinel).

Quanto a movimentação do punho executamos a flexão, extensão, abdução e adução, sendo que a

adução forçada do punho com o polegar e adução (Manobra de Finkelstein) desperta dor ao nível do

estiloide radial, configurando a tendinite de De Quervain, anteriormente citada.

o Mãos  

A inspeção pode nos dar o selo diagnóstico de enfermidade reumática como acontece com a artrite

reumatóide, Heberden, artropatia da psoríase, esclerodermia e doença mista do tecido conjuntivo. Também

observamos a presença do fenômeno de Raynaud bem presente em várias conjuntivopatias.

À palpação pesquisamos as deformidades como os dedos em “fuso”, “pescoço de cisne” e casa de

botão da artrite reumatóide; nódulos de Heberden (IFD) Bouchard (IFD) que são duros. Pesquisamos a

musculatura interóssea atrofiada na artrite reumatóide. As metacarpofalangeanas geralmente são palpadas no

sentido antero-posterior  e os dedos no sentido lateral. A mobilização das mãos é feita com flexão, extensão,

abdução e adução; os dedos fazem somente a  flexão e extensão.

o Quadris



Devido a sua posição anatômica de natureza bem interna, pouco nos oferece à inspeção. Uma marcha

disbásica pode ser notada na coxoartrose. Quanto a palpação, o que se nos apresenta é bem difícil, podendo-

se eventualmente pesquisar pontos dolorosos como o isquiático, ileopectíneo e trocantérico nas suas

respectivas zonas anatômicas e dolorosas nos quadros de bursite isquiática, ileopectínea e trocanteriana.

Quanto a movimentação a manobra mais empregada é a de Patrick que consiste na flexão, abdução, e

rotação externa da articulação (embora a rotação externa e adução também, possam ser feitas).Esta manobra

positivar-se-à em patologias de quadril  porcentualmente, com maior incidência em coxoartrose, fase evolutiva

de espondilite anquilosante e necrose asséptica da cabeça do fêmur (6). Não podemos olvidar as bursites

principalmente a trocanteriana que apresenta além de positividade da manobra, o ponto àlgico acima descrito.

o Joelhos

Devem ser inspecionados para análise de anomalias com o paciente em pé, como o joelho varo, valgum

e recurvato. Observar a fluxão ao nível do oco popliteo (cisto de Baker), flogose ao nível de região pré-

rotuliana (bursite), a fluxão própria  de uma artrite com ou sem derrame, a atrofia quadricipital uni ou bilateral,

enfim uma gama de elementos semióticos que podem ser visto e inspecionados.

Na palpação complementaremos o descrito acima com um detalhe do sinal de tecla, que é o rechaço da

rótula nos derrames intra-articulares.

Os pontos àlgicos também devem ser pesquisados em vista do joelho ter várias bolsas serosas, tendões,

ligamentos e meniscos o que o torna muito vulnerável anatomo-fisiologicamente. 

Quanto a movimentação a flexão a extensão são os movimentos primordiais.

Chamamos atenção do sinal da “gaveta” para o estudo dos ligamentos cruzados responsáveis em

grande parte pela estabilidade da junta. No conjunto de cápsula e ligamentos pode ser estudada a sua

integridade, tentando-se deslocamento para a esquerda ou direita, que evidenciará a positividade ou

negatividade da manobra, ou seja, a integridade ou não da junta.

o Tornozelos e Pés  

A inspeção aqui nos fornece subsídios valiosos quase semelhantes as mãos e joelhos.

Devemos examinar a região calcânea, tornozelo, articulação társica e metatársica e região dos dedos,

bem como os arcos plantares.

Com o paciente em pé procura-se na inspeção a presença de fluxão articular, tofos, nódulos, alterações

de coloração de pele como cianose, vermelhidão e o estado dos arcos plantares.

Na palpação damos ênfase aos pontos àlgicos ao nível de calcâneo, isto é , as bursites reto e pré

aquilianas, as tendinites incluindo as de região tarsal, e algias de dedos (metatarsalgia de Morton) bem como

as fascítes plantares (esporões). A podagra no grande dedo (gota) bem como a artrite reumatóide ao nível de

tornozelos e pés devem ser pesquisadas, já que vimos são regiões preferenciais dessas patologias.(5)

Quanto a movimentação do tornozelo executaremos a flexão plantar e dorsal. A inversão e eversão são

dois movimentos das articulações médiotársicas e sub- astragalinas.

Quanto aos dedos e principalmente a flexão e extensão podem ser efetuadas nos processos

dismetabólicos como na gota. O hálux estando comprometido não permite que se realizem aquelas manobras

semiológicas.

� SUMMARY



The authors made a synthetic revison about the main propedeutic data that help to confirm the

arthropaty diagnosis.

The article establishes the semiologic procedures in the anatomofunctional study of the locomotor

apparatus.
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CLÍNICA MÉDICA

A ÉTICA E O GRADUANDO DE MEDICINA[14]

Terezinha de Souza Agra Belmonte[15]

� RESUMO

A autora utiliza o tema "A Ética e o graduando de Medicina" para uma revisão desse assunto e  reflexão

quanto ao trabalho desenvolvido no módulo de Psicologia Médica na Disciplina de Clínica Médica "A" da 

Escola de Medicina e Cirurgia  na Universidade do Rio de Janeiro  (1996 - 2000)

� INTRODUÇÃO

O tema a Ética e o Graduando de Medicina  aflorou  como tema  de reflexão no grupo operativo

(conjunto de pessoas com um objetivo comum operando como equipe) (5)  no 5º Período de Graduação em

Medicina na CMA (Curso - Módulo de Psicologia Médica na Disciplina de Clínica Médica I e II), no 1º

semestre de 1999 (turma 971130) e originou um trabalho  intitulado “Graduando do 5º Período do Curso

de Medicina na CMA do HUGG – Onde estou?” apresentado na SEDEC (Semana de Debates Científicos

na Unirio - 1999), no XXXVIII Congresso Brasileiro de Educação Médica  (2000) e na XX Jornada do

HUGG (2000). Essa turma traz para discussão no grupo: a questão do trote (andamento natural dos cavalos,

entre o passo ordinário e o galope // troça, escárnio, vaia)(8) na inserção na Universidade (Rito de

Passagem?), a distância  física entre o ciclo básico e o clínico, a falta de orientação para a

profissionalização nas  disciplinas  do ciclo básico e clínico e a falta de interação entre  os professores

das diversas disciplinas no Instituto Biomédico e na Escola de Medicina e Cirurgia  na Universidade.

Essa turma  que fez uma doação das portas ao Laboratório de Anatomia à Universidade encontrou

dificuldades burocráticas na realização desse ato. Ela na inserção no ciclo clínico encontrou as  mesmas

dificuldades que as outras turmas  observadas desde 1996 (A Psicologia Médica e o 5º Período de

Graduação em Medicina - relato do assunto na pesquisa cadastrada no Departamento de Pesquisa e

concluída em 2000) e contribuíram com as seguintes questões que facilitariam a  entrada dos alunos  no

hospital, que são: Uma recepção aos alunos no ciclo  básico (Biomédico) e no clínico (HUGG). No

HUGG com a apresentação do ambiente físico e humano do hospital  acompanhado da informação da 

função  de cada equipe.  Esses alunos no seu ritual de passagem ao ciclo profissionalizante (ritual de

passagem - conjunto de cerimônias e atitudes praticadas no ato de administração social dos jovens na

comunidade dos adultos) perceberam  o desconforto no alojamento dos alunos,  dos professores,  da equipe

e dos pacientes; falam do medo da profissão, do medo de perguntar, do medo de errar, querem também  falar

de vida e não apenas de morte - traz a questão prevenção e qualidade de vida, etc. Essa turma conclui o

semestre falando que a ética vem com a maturidade e como lidar com isso?

Cada turma observada, com que mantive diálogo desde 1996,  que são universos completamente 



diferentes, nos dois semestres anuais, traz uma riqueza de observações, que em trabalhos de conclusões de

curso deixa-nos perplexos de tanta sensibilidade e assim viajei com eles nos últimos anos  em seus trabalhos

de conclusão do curso com suas experiências, angústias e aflições, nos estágios de prontos-socorros, no

CTQ, nas maternidades, nas visitas aos núcleos de apoio (Nepad, Doença de Alzheimer, AA, etc.). Eles são

profundamente éticos e humanos e  acompanhando-os conseguimos detectar como educadores onde estão 

as suas dificuldades e  quando eles,  durante o curso, tornam-se técnicos e esquecem  e defendem-se do lado

humano (“os professores precisam conversar entre si e chegar a um acordo, pois cada um acha que a sua

disciplina é mais importante que a outra”). No início do grupo  querem respostas prontas e com o

amadurecimento o processo de reflexão instala-se. Quando somos mais abertos  e próximos,  eles se chegam 

e pedem ajuda quando precisam de auxílio. Em outros momentos querem dar conta da tarefa sozinhos

buscando de forma adulta a sua independência e autonomia. (Uma das turmas trouxe-nos  o Código de

Ética do Estudante de Medicina – contribuição do CRM do Estado da Paraíba – Prof. Genival Veloso

de França - com os direitos do Estudante - Deveres e Limitações, etc. – fruto do trabalho na disciplina

de Psicologia I - I. Biomédico). Elas trazem questões  como a rivalidade entre colegas, namoro, casamento,

filhos, remuneração, cidadania, etc., o que na verdade são questões pessoais, humanas,  que eles vivenciam

com os pacientes. É nessa relação  horizontal  humana professor - aluno – universidade  que permitiremos  no

futuro uma relação horizontal  humana  médico- paciente – família – instituição – comunidade – sociedade. Se

somos éticos com nossos alunos, eles o serão com os seus pacientes, pois o modelo de identificação somos

nós, assim como seus pais e família  e os professores  dos cursos anteriores foram para eles. Seremos nós que

estruturaremos os futuros profissionais que entrarão no mercado de trabalho e na Sociedade. Esses alunos

aprendem o significado do corpo objetivo (biológico) e não do corpo subjetivo ( sensações - sentimentos ),

um corpo com cérebro, e a mente aonde fica? E o indivíduo e  a sua família e a sociedade?(4)

� DESENVOLVIMENTO

Emirene M. Trevisan Navarro da Cruz(6) em seu artigo “Formando Médicos da Pessoa” destaca a

importância  de formar médicos que, tendo a compreensão da unidade mente-corpo, façam uma leitura mais

global do paciente  e exerçam a medicina do homem, não do sintoma. Existe um paralelo entre a relação

médico - paciente  e a relação professor - aluno. Relata ainda a preocupação dos educadores médicos

contemporâneos com o perfil humanístico do seu produto final. Do mesmo modo que o paciente, cada aluno

representa um universo.  O docente está compromissado com a necessária tentativa de percepção dessa

singularidade também em seu aluno. Se a relação for rápida e superficial demais, poderemos ficar com a

impressão de ver apenas um dos lados do cubo. E a história da vida de cada aluno vai determinando,

provavelmente, o lado do cubo com que geralmente se apresenta. O docente da escola médica deve estar

ciente e preparado para perceber que  a sua interação com o aluno é tão importante quanto  a sua relação

com o paciente. E esse aluno só poderá desenvolver a percepção  do paciente como pessoa se ele, aluno, for

percebido e considerado como pessoa.            

S. Freud(9) em “Algumas Reflexões sobre a Psicologia Escolar” ( 1914 ) fala “ ... Minha emoção

ao encontrar meu velho mestre-escola adverte-me de que antes de tudo, devo admitir uma coisa; é

difícil dizer se o que exerceu mais influência sobre nós e teve importância maior foi a preocupação

pelas ciências que nos eram ensinadas, ou pela personalidade de nossos mestres. ... esta segunda



preocupação constituía uma corrente oculta e constante em todos nós e, para muitos  os caminhos das

ciências passavam apenas através dos nossos professores. Alguns detiveram-se a meio caminho dessa

estrada e para uns poucos - porque não admitir outros tantos?- ela foi por causa disso definitivamente

bloqueada. ... A psicanálise nos mostrou que as atitudes emocionais dos indivíduos para com as outras

pessoas que são de tão extrema importância para seu comportamento posterior, já estão 

estabelecidas  numa idade precoce. A natureza e a qualidade das relações da criança com as pessoas

do seu próprio sexo e do sexo oposto, já foi firmada nos primeiros seis anos de vida. Ela pode

posteriormente desenvolvê-las e transformá-las em certas direções, mas não pode mais livrar-se delas.

As pessoas a quem se acha assim ligada são os pais (ou substitutos) e os irmãos e irmãs. Todos que

vem a conhecer mais tarde tornam-se figuras substitutas desses primeiros objetos de seus sentimentos.

Todas as escolhas posteriores de amizades e amor seguem a base das lembranças deixadas por esses

primeiros protótipos.De todas as imagens de uma infância (via de regra não recordada) a mais

importante  para um jovem ou um homem é o pai. A necessidade orgânica introduz na relação de um

homem  com o pai uma ambivalência emocional que encontramos expressa no mito grego do rei

Édipo. Um rapazinho está fadado à amar e a admirar o pai, que lhe parece ser a mais poderosa,

bondosa e sábia criatura do mundo. O próprio Deus é apenas uma exaltação dessa imagem do pai, tal

como é representado na mente durante a mais tenra infância. O outro lado da relação emocional é 

que o pai é identificado como perturbador máximo da nossa vida instintiva; torna-se um modelo  não

apenas a ser imitado, mas também a ser eliminado para que possamos tomar o seu lugar. Os impulsos

afetuosos e hostis (ambivalência emocional) para com ele persistem lado a lado, até o fim da vida, sem

que nenhum deles seja capaz de anular o outro. Na segunda metade da infância, a relação do menino

com o pai muda. O menino começa a vislumbrar o mundo exterior  e a opinião sobre o pai transforma-

se e isso apressa o desligamento do seu primeiro ideal.  Tudo que há de admirável e indesejável na

nova geração é determinado  por esse desligamento do pai. É nessa fase do desenvolvimento de um

jovem que ele entra em contato com os professores, de maneira que agora podemos entender a nossa

relação com eles, nossos pais substitutos...”

A  adolescência não é um acontecimento sobrenatural(11) – é um produto histórico da infância – é o

paradigma do crescimento e da maturidade – tudo que a infância manifestou  se destacará nesse período –

tudo que não manifestou poderá aparecer nesse período (“preciso de meus pais para crescer, desconheço o

mundo, não me deixem só – preciso sentir o mundo eu mesmo, preciso sentir-me só para encontrar-me,

preciso experimentar o desconhecido, preciso ser”) – precisamos depender para nos tornarmos

independentes e necessitamos ser independentes para voltar a provocar dependência – pais, conselheiros,

psicólogos, mestres. A adolescência (11 a 21 anos) –  caracterizada pela complexidade das reações

psicológicas dos jovens  a suas mudanças físicas da puberdade que se prolonga até uma razoável resolução

de sua identidade pessoal  num contexto familiar, cultural e social  faz parte do universo psicológico do

futuro médico(15) E é nessa estrutura de personalidade  e formação de identidade que a eles  se apresentam 

as situações angustiantes do tornar-se médico.  

Os objetivos da Psicologia Médica e da Educação Médica entrelaçam-se(7,10). A Psicologia Médica

( Pierre Schneider ) –  primeira disciplina a falar do homem no meio de biomoléculas, ossos e reações

químicas e que assim permite que o médico conheça-se um pouco melhor, aprimore a relação médico-



paciente e compreenda a medicina psicossomática, hoje tem seu campo ampliado pois além de - habilitar o

aluno na visualização  do Homem através dos seus sintomas, treiná-lo na prática de observação e anamnese

mais abrangentes, iniciar sua habilitação para reconhecer os principais transtornos emocionais do paciente,

para manejo e/ou encaminhamento mais adequados, facilitar o processo de adequação à escola, à carreira e à

vida – torna-se sua responsabilidade  facilitar para o aluno o processo de adaptação à vida. A saúde da

instituição, com relação ao aluno, não é só ausência de reprovações ou de condutas indesejáveis, mas também

melhor adequação do aluno à  escola e ao meio. A  Educação Médica levanta as questões do novo

paradigma: A medicina não é uma ciência biológica e sim uma ciência humana com base na Biologia. Nos seus

objetivos é importante conhecer os aspectos emocionais dos indivíduos pois isso interfere no processo de

aprendizagem. Identificamos que o ser humano,é de todos os seres da criação, o que nasce mais desprovido,

necessitando de maiores cuidados para sobreviver. Por outro lado, é o mais capaz de alcançar um nível de

desenvolvimento rico em extensão e profundidade. Cada indivíduo cresce e se desenvolve em padrões únicos,

singulares e integrados, e as necessidades humanas são organizadas, em progressão contínua. Por isso é

importante conhecer e compreender os ritos de passagem do estudante de medicina e a sua ecologia:

inserção no ciclo básico (motivação profissional – motivos inconscientes) – curiosidade pelo corpo humano

– pelo ser humano – pela questão vida e morte – pelo sobrenatural – pelo desejo de cuidar e ser solidário

(pelo status social) inserção no ciclo clínico (queda na realidade - aliviar e curar) e choques na formação

médica (o corpo adoece – a morte – a família – competitividade entre colegas – diferenças sócio culturais – a

equipe multiprofissional – a ética – a responsabilidade civil e penal do médico) (vida afetiva e social como

fica? – namoro, casamento e filhos?)  internato (crescimento)  residência (transição) especialização, 

mestrado,  doutorado etc. A Educação Médica fala em “espaços verdes” para pequenos grupos com tutor

para discussão do “aqui e agora” e capacitação de professores para tutoria.  

A Antropologia Médica trata da questão de que o homem médico tenha uma formação e

conhecimentos do ser humano suficientes para que possa curar devidamente homens enfermos. Ela não é só

uma fonte de conhecimentos mas também uma fonte de formação pois os conhecimentos adquiridos sobre o

homem vão nos modelando em uma nova mentalidade. Ela nos ensina as culturas mágicas e animistas, o

etnocentrismo e a real posição do homem no cosmos.

A consciência da unidade de vida sobre o planeta e, por isso, da interdependência de todas as suas

formas: humanas, animais e vegetais nos leva a consciência ecológica, o que nos abre para a concepção na

qual a ética é entendida como responsabilidade para com o ambiente e para com as gerações futuras:

depende de nós deixar-lhes uma terra ainda vivível ou degradada e empobrecida em seus recursos. O

paradigma holístico exige a abertura do espírito dos especialistas para as outras áreas vizinhas, a

dissolução das tendências reducionistas e a adoção de uma ética natural para impedir que as

aplicações tecnológicas, irresponsáveis leve a humanidade para um desastre de conseqüências

graves.  

Um médico ou profissional de Saúde que se conheça bem emocionalmente e que esteja funcionando

bem em termos biopsico-sociais, poderá funcionar melhor e de forma mais ética dentro da profissão.

 O conhecimento das estruturas de vida, combinando com o progresso tecnológico, tornou possível

intervenções que no passado eram impensáveis (bebês  de proveta, prolongamento artificial da vida,

medicamentos que modificam o humor, etc). O homem precisa acompanhar as novas conquistas com sua

reflexão, para não se deixar levar pela vertigem do possível. A um grau elevado de poder deve



corresponder uma responsabilidade maior. Isso é objeto da ética no campo biomédico (ética biomédica).

Voltada para o passado, a ética apresenta-se como fisionomia da fidelidade, abrindo-se para o futuro,

assume o papel da responsabilidade. Não é uma boa solução que os profissionais de saúde sejam

chamados para as atividades técnicas, enquanto outros (filósofos, moralistas, juristas)  elaborariam seu sentido

e seu espírito. Correta é só a ação médica refletida. È parte integrante da formação humanística dos

profissionais de saúde também a aquisição de competência ética fundamental que faculte o discernimento

consciente e imediato do procedimento apropriado para chegar a decisões éticas. A assistência na área de

saúde passa a ser integralmente serviço ao homem todo na situação de enfermidade, isto é, o doente passa a

ser visto do ponto de vista biológico, psicológico, social, ético e espiritual. A bioética obriga-nos a repensar o

conjunto das relações do homem com a vida em suas responsabilidades pelas escolhas boas ou más.

Precisamente o ponto de vista da ética. A ética biomédica leva ao reencontro da medicina com a filosofia

(arcabouço da medicina psicossomática // holística // integral). O médico hipocrático é filósofo, “amigo da

sabedoria”, ocupado não só com questões de patologia e terapia, mas também com interrogações que dizem

respeito ao homem e a sua natureza. Henry Ellenberger no seu livro “A Descoberta do Inconsciente” mostra-

nos que a Psicologia Médica existe desde a Antigüidade (a personalidade do médico  era  um fator importante

no processo de  cura e eles tinham um treinamento com características semelhantes a dos psicanalistas

atuais).    

O ensino da ética nos cursos de medicina passa por um  momento de transformações. O modelo

clássico representado pela disciplina de medicina legal e deontologia  está se mostrando insuficiente para

atender a necessária formação humanística do profissional. A bioética , disciplina interdisciplinar oferece aos

estudantes a possibilidade  de inteirar-se  das diferentes correntes de pensadores que debruçam-se sobre o

conhecimento comportamental do ser humano. As reflexões sobre as normas deontológicas permanecem

porém enriquecidas com uma visão mais abrangente  da moralidade humana. Numa sociedade plural e

secularizada  em que o médico entra em contato cotidianamente  com diferentes  concepções de vida torna-se

imperioso tomadas de decisões que estejam sintonizadas com essa realidade. Questiona-se ainda o modelo 

passivo ensinar e aprender . O ser humano é um sujeito  possuidor de  um complexo sistema mental  de

elaboração das informações recebidas, logo a aprendizagem é muito mais um processo ativo de interação

docente, discente da realidade social. Não basta tomar conhecimento de normas morais e legais, o

comportamento ético do médico exige tolerância, prudência e poder de discriminação, características da nova

disciplina proposta.

Moral é o conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos para uma sociedade num

determinado momento histórico. Ética é o produto do acordo entre a consciência e os preceitos morais

consagrados. Moral se associa a regras que nos são impostas de fora para dentro, valores que aceitamos por

terem sido padronizados pela sociedade  a que pertencemos. A Ética significa reflexão sobre esses valores o

que nos leva à possibilidade de estabelecermos juízos e opções pessoais. A Moral apresenta valores

acabados e a Ética apresenta-se  com uma permanente elaboração subjetiva (exemplo: a questão do

abortamento). A profissão médica tem na sua origem o curandeiro tribal visto como líder religioso (próximo a

imagem do Criador) e ator principal na arte de curar. A doença era vista como castigo pela violação da

vontade divina (culpa). As linhas introdutórias do juramento hipocrático referem-se aos deuses do Olimpo

grego tornando claro que o ato médico expressava uma mediação do profissional entre deuses e homens

comuns. A moral hipocrática era alicerçada na virtude e na santidade, logo a ética que nasce na Grécia  tem



uma linhagem religiosa e é uma ciência normativa  do certo ou errado no comportamento humano. A moral

médica foi reconhecida como disciplina na teologia nos anos 50 e elaborou uma série de procedimentos

mentais apresentados como princípios e eles guiam a razão para individualizar no campo médico as ações que

têm a qualidade de bondade moral. A moral católica perde seu aspecto monolítico e indiferenciado garantido

pelo  autoritarismo do magistério eclesiástico a partir dos anos 60. Os teólogos reivindicam o direito de

dissentir  de ensinamentos morais específicos não garantidos pela infalibilidade magisterial. Em questões

morais, a Igreja não tem grau de certeza que exclua a possibilidade de erro. Os preceitos do Juramento de

Hipócrates permaneceram até os anos 60 participando assim de quase todos os códigos de ética médica. A

partir dos anos setenta, surgiram movimentos que buscavam  introduzir modificações nos códigos de normas

para o exercício da medicina. Novas correntes da filosofia moral, decisões emanadas pelos tribunais de

justiça, a institucionalização das especialidades e a descaracterização da relação médico-paciente  retiraram

dos médicos a aura sacerdotal  e os incluíram no mercado de trabalho comum a todas as demais profissões. A

tecnociência  confere ao médico a condição de um técnico privilegiado a serviço da máquina. Aparecerem

várias condutas anti-éticas. Do famoso relatório Belmont nasceu a Ética dos Princípios   que impunha aos

médicos no exercício profissional a obrigatoriedade  do respeito a autonomia do ser humano enfermo mas foi

insuficiente para solucionar tantos dilemas éticos complexos pois na sociedade secularizada em que vivemos 

os espaços ampliam-se para a manifestação de diferentes moralidades. Vivemos, segundo Engelhardt,

numa sociedade  de estranhos morais em que a tolerância passa a ser  a regra moral obrigatória. O

modelo hipocrático caracterizado por decisões paternalistas  é definitivamente abandonado passando-se a

buscar um equilíbrio mais simétrico nas relações médico-paciente. Como fica então a ética e a educação

médica? As escolas médicas ainda não assimilaram essas mudanças e continuam gerando profissionais que

desconsideram as opiniões das pessoas enfermas. Torna-se imperioso uma profunda mudança no modelo

pedagógico vigente, tornando o ensino da ética eficiente  para responder aos dilemas éticos apresentados pela

comunidade humana. A falta de sintonia entre as disciplinas acadêmicas e a realidade social produzem

distorções e uma formação profissional insatisfatória. Ser ético numa sociedade plural e secular como

a nossa exige do médico habilidades  que privilegiam o exercício da tolerância com diferentes

moralidades e pleno respeito a autonomia do ser humano. Exige mais prudência, equilíbrio,

adestramento crítico na leitura dos conhecimentos científicos emergentes, poder de discriminação no

uso da tecnologia, enfim, consciência  de cidadania na arte de servir o indivíduo sem perder a

dimensão do social. Deve, numa acepção moderna abandonar o roteiro técnico que conduz as ações

profissionais cotidianas e resgatar o modelo grego do médico-filósofo, não como semi- deus mas como

parceiro solidário do ser humano enfermo.(6)

� CONCLUSÃO

 “A Ética vem com a maturidade e como lidar com isso?” diz um  aluno de 5º período de graduação

em medicina, adolescente em transição para a fase adulta , porta-voz de uma  turma  de 15 alunos, num grupo

de reflexão (“espaços verdes”) na inserção do ciclo clínico num trabalho feito  com eles derivado da aplicação

dos instrumentos da Psicanálise na  Interface Psicanálise / Medicina  cujo objetivo principal é levá-los a

observação de si, das relações entre pessoas, do meio ambiente e conseqüentemente  a refletir e formar

opiniões e conceitos e diferenciá-los de uma formação apenas técnica. Entre os produtos  gerados desses



encontros temos:  “Graduando do 5º Período de Medicina – Onde estou ? ”, “A Saúde do Estudante de

Medicina” ( oficina no EREM - 2000 ) e “ Trote – um Rito de Passagem?” (Palestra na Recepção aos alunos

de graduação em medicina no ciclo básico - 2000).

Obrigado a turma 971130 e as  demais turmas com quem trabalhei. Obrigado aos colegas que

participaram dessa mesa redonda Prof. Paulo Leal (Prof. UNIRIO) e Prof. Sérgio Rego (Prof. ENSP).

Obrigado ao  Prof. Mário Barreto Corrêa Lima (Prof. Titular da CMA no HUGG – UNI-RIO –

Coordenador do Fórum de Debates: Ética e Medicina) pelo apoio e incentivo ao meu trabalho dentro dessa

Universidade, aos colegas de profissão que partilharam comigo nas situações de atendimento em

Interconsultoria, quando os problemas éticos afloram na beira do leito do paciente rotineiramente no

atendimento ao paciente e a sua família.(13)

� SUMMARY

The author uses the theme "The Ethics and the medical student of Medical Science "to review the

subject and reflect over the product developed on  the elective course of Medical Psychology under the

Internal Medicine Discipline ( CMA ) - Escola de Medicina e Cirurgia - Universidade do Rio de Janeiro (

1996 - 2000 )   
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CLÍNICA MÉDICA

TIREOIDITE AGUDA

Maria Lúcia Elias Pires[16]; Antônio Carlos R. G.

Iglesias[17].

� RESUMO

A Tireoidite Aguda, também denominada de Tireoidite Bacteriana, Tireoidite Piogênica, Tireoidite

Infecciosa ou Tireoidite Supurativa Aguda é uma condição rara entre as doenças da tireóide. Sua prevalência,

entretanto, tem se elevado devido ao aumento no número de pacientes imunodeprimidos.

As infecções tireoideanas são potencialmente ameaçadoras da vida e seu diagnóstico requer alto grau

de suspeição, dependendo o prognóstico do pronto reconhecimento e tratamento adequado.

Este artigo faz uma revisão e atualização da etiopatogenia, do diagnóstico clínico, laboratorial e

diferencial e do tratamento da tireoidite supurativa aguda, apresentando uma avaliação racional para o seu

diagnóstico, incluindo aspectos clínicos e  laboratoriais, diagnóstico  por imagem (ultrassonografia, cintilografia

tireoideana e tomografia computadorizada) e  punção aspirativa por agulha fina. Ressalta a importância da

esofagografia, endoscopia hipofaríngea e tomografia computadorizada  na tireoidite supurativa aguda

associada à fístula do seio piriforme, em crianças e especialmente na doença recidivante, que  orientarão  para

o diagnóstico e  tratamento apropriados na maioria dos casos.

UNITERMOS: Tireoidite aguda, Abscesso Tireoideano, Etiologia, Diagnóstico e Tratamento.

� INTRODUÇÃO

A Tireoidite Aguda, também denominada de Tireoidite Bacteriana, Tireoidite Piogênica, Tireoidite

Infecciosa ou Tireoidite Supurativa Aguda é uma condição rara entre as doenças da tireóide. (8;13;20;34) Sua

prevalência, entretanto, tem-se elevado devido ao aumento no número de pacientes imunodeprimidos.(26)

Pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) constituem uma população emergente para o

risco de tireoidite infecciosa, especialmente com o advento das drogas inibidoras de proteases, que têm

aumentado significativamente a sobrevida desses pacientes.(13)

A revisão da literatura médica do período de 1900 a 1980 identificou  224 casos de Tireoidite

Supurativa Aguda, caracterizados por formação de abscesso e/ou identificação de microorganismos na

glândula tireóide, dos quais 153 eram de origem bacteriana. ( 8;13)

A tireoidite supurativa aguda é causada principalmente por bactérias e tem como agentes etiológicos

mais comuns o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes. Entretanto, quando o fator

determinante da infecção tireoideana é a fístula do seio piriforme, o perfil bacteriológico se modifica, assim



como em idosos e imunossuprimidos.

As infecções tireoideanas são potencialmente ameaçadoras da vida, com uma taxa de mortalidade

acima de 8,6% para tireoidite bacteriana aguda; entretanto, o prognóstico freqüentemente depende do pronto

reconhecimento e tratamento adequado.

� ETIOPATOGENIA

A tireoidite supurativa aguda tem como etiologia  mais comum a bacteriana (68%), sendo, também,

isolados fungos (15%), micobactérias (9%), parasitas (5%) e outros  em muito menor freqüência. (6,8,13,48)

O agente etiológico mais comum é o  Staphylococcus aureus, seguido do  Streptococcus pyogenes,

geralmente associado a foco primário de origem cutânea ou do trato respiratório.6;8;23;34. Outros agentes

patogênicos menos freqüentes incluem o Streptococcus pneumoniae e outros estreptococos, os anaeróbios,

bacilos gram-negativos e meningococcos.

Quando o fator determinante da infecção tireoideana é a fístula do seio piriforme, o perfil bacteriológico

se modifica, sendo as bactérias isoladas  diferentes tipos de estreptococos (�-hemolítico, viridans, não

hemolítico, microaerófilo), seguidos em freqüência por bactérias anaeróbias (Bacteroide sp, Peptococcus

sp). ( 6;9;40)

Em pacientes idosos, os principais agentes etiológicos são os cocos gram-positivos, seguidos por

enterobactérias, especialmente a Escherichia coli, bem como os bacilos gram-negativos não entéricos, tal

como o Pseudomonas aeruginosa. ( 6)

A tireoidite supurativa aguda, quando presente em  imunossuprimidos, principalmente em pacientes em 

terapia com glicocorticóides, câncer (linfoma e leucemia) e AIDS,  pode ser causada  por Aspergillus sp.,

diversas formas de Mycobacterium e por Pneumocystis carinii. (8,14,36) Está associada ao estado de

imunodepressão que favorece as infecções oportunísticas em diferentes sítios do organismo. (16,36,37)

São descritos casos raros de tireoidite causados por Salmonella typhi ou por Salmonella enteritidis.(

10;15;19;39) Recentemente foi descrito caso inédito de actinomicose da tireóide em criança.(49) Apesar de

muito pouco freqüente e da evolução ser crônica, não podemos deixar de mencionar o comprometimento da

tireóide pelo Treponema pallidum e por diversas formas de Mycobacterium . (8;14)

As bactérias, os fungos e os parasitos, associados de forma mais freqüente à tireoidite supurativa aguda,

encontram-se relacionados na Tabela 1.

TABELA 1- BACTÉRIAS, FUNGOS E PARASITOS ASSOCIADOS À TIREOIDITE

AGUDA

Bactérias Fungos Parasitos

Staphylococcus aureus Aspergillus sp. Echinococcus granulosus

Streptococcus pyogenes Coccidioides immitis Strongyloides stercoralis

Streptococcus pneumoniae Histoplasma capsulatum Taenia solium

Outros Streptococcus

(�-hemolítico, viridans, não

Candida Albicans



hemolítico, microaerófilo)  
Bacteróides sp. Allescheria boydii

Peptococcus sp. Pneumocystis carinii

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

A patogênese da tireoidite supurativa aguda apresenta diversos mecanismos como possíveis

responsáveis pelo aparecimento da infecção tireoideana.(34) Exceto na circunstância do trauma direto da

glândula, as vias  de infecção são a hematogênica (sobretudo em imunodeprimidos e adultos), a linfática e as

fístulas internas, originadas do seio piriforme, dos cistos branquiais ou da persistência do ducto

tireoglosso.(24;42;44) Na presença de tiroidite aguda, principalmente se recidivante, a possibilidade dessas

anomalias anatômicas deve ser considerada.

A causa predisponente mais comum parece ser a pré-existência de doença tireoideana5ml (bócio

colóide, adenoma, carcinoma), como pode ser observada em mais de 70% das mulheres e em mais de 50%

dos homens acometidos pela tireoidite supurativa aguda.(2,8,44) Nessa circunstância, apenas a área

previamente doente é acometida pelo processo infeccioso.( 8,25)

A baixa incidência de tireoidite aguda sugere que a tireóide possua mecanismos de proteção. A

resistência da tireóide à infecção tem sido atribuída a seu rico suprimento sangüíneo e linfático, à proteção

anatômica oferecida por sua cápsula e pelas fascias que a separam das demais estruturas do pescoço, além da

alta concentração de iodo encontrada no parênquima tireoideano, o que possivelmente apresenta ação

bactericida.(13, 36,42,44)

� QUADRO CLÍNICO

A Tireoidite Supurativa Aguda acomete preferentemente mulheres na faixa etária compreendida entre os

20 e 40 anos, embora também sejam descritos casos em crianças e idosos. A infecção da tireóide pode ser

precedida por infecção em qualquer outro sítio do organismo. (20)

Quando  acomete crianças, em especial se for recorrente e localizada no lobo esquerdo da glândula,

está associada em cerca de 90% dos pacientes com a fístula do seio piriforme à esquerda. (22;36) A

transmissão de agentes infecciosos para esta fístula parece ser a rota mais comum de infecção da tireóide,

geralmente precedida de infecção respiratória superior, que pode induzir inflamação da fístula e promover a

transmissão de patógenos para a tireóide.(13)

Pacientes imunodeprimidos são particularmente susceptíveis a esse tipo de tireoidite (8;12;20;34;44)

causada predominantemente por infecções fúngicas ou por microbactérias. Ao contrário dos agentes

etiológicos bacterianos,  apresentam um curso crônico, acometendo habitualmente  os dois lobos tireoideanos,

com dor menos intensa e podendo evoluir com hipotireoidismo.

A tireoidite bacteriana aguda é a causa mais comum de tiroidite infecciosa e mais de 90% dos pacientes

apresentam dor na tireóide, mal estar, febre e sinais de compressão local (disfagia, disfonia). (13;44;47)

A sintomatologia da tireoidite supurativa aguda geralmente é de início súbito, e tem na dor sua



manifestação clínica mais freqüente que, por vezes, irradia-se para o ouvido ou para o ângulo da mandíbula

ipsilateral ao lobo tireoideano acometido pela infecção. Além da dor, ocorrem febre, disfagia, disfonia,

calafrios, sudorese e toxemia. (20;34;44).A tireóide geralmente apresenta consistência macia à palpação, com

aumento lobar uni ou bilateral e  associado com eritema e calor da pele.(13)

O exame físico geralmente revela um tumor de características inflamatórias, extremamente doloroso à

palpação na região cervical anterior e linfoadenopatia cervical. A formação de abscesso é indicada pela 

presença de área de flutuação no tumor e é de ocorrência tardia. É importante lembrar que um nódulo firme

pode progredir para flutuação no curso de 1 a 3 dias e exames físicos repetidos podem ser necessários13. A

história natural da tireoidite supurativa aguda não tratada é o abscesso tireoideano 25;30;34 A taxa de

mortalidade varia de 8,6 a 25%, sendo que o tratamento cirúrgico modifica de modo positivo o prognóstico.

(8)

TABELA 2: QUADRO CLÍNICO NA TIREOIDITE AGUDA

Sinais   e Sintomas da Tireoidite Aguda

� Sinais flogísticos no pescoço

                Dor , Edema, calor, rubor

� Febre , calafrios, sudorese         

� Disfagia 

� Linfadenomegalia cervical

� Acometimento do lobo esquerdo

� Disfonia     

� Tosse               

� Tireóide: aumento lobar uni ou bilateral

� Abscesso: tumor inflamatório com área de flutuação

� DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

A leucocitose e velocidade de hemossedimentação elevada estão presentes em mais de 70% dos

pacientes, enquanto a concentração sérica dos hormônios tireoideanos encontra-se dentro dos limites da

normalidade na maioria dos casos. A intensidade da captação do 131I pela tireóide (RAUI) quase sempre é

normal, exceto em raras circunstâncias em que o processo infeccioso compromete a totalidade da glândula,

(23;44;47) enquanto a imagem cintilográfica revela ausência ou irregularidade na captação do radioisótopo pelo

segmento glandular acometido. (43;34)

A ultrassonografia da tireóide, quando realizada na fase inicial da tireoidite supurativa aguda, pode ser

incapaz de distinguí-la de outras formas de tireoidite. Com o progresso da doença, é possível identificar, por

meio do exame ultrassonográfico, imagem de ecogenicidade mista com focos principalmente hipoecóicos,

além de outros hiperecóicos e anecóicos, bem como o edema de partes moles adjacentes.(4;30;34,46) Na fase



avançada, quando já existe abscesso tireoideano organizado, podem ser encontrados níveis líquidos em seu

interior. (105)A ultrassonografia da região cervical também é útil para o diagnóstico diferencial entre o

abscesso tireoideano e o abscesso cervical extra-tireoideano.(11)

A presença de gás na tireóide e/ou nos tecidos moles da região cervical em radiografia de partes moles

do pescoço ou na tomografia computadorizada da região cervical indica infecção por bactéria anaeróbia

produtora de gás ou que exista conexão da lesão com a faringe. (4,6)

A punção aspirativa com agulha fina da tumoração tireoideana permite fazer, de forma fácil e rápida, o

diagnóstico da tireoidite supurativa aguda, não só pela análise citopatológica, mas também pela possibilidade

de identificação, em 90% dos pacientes, do microorganismo responsável pela infecção, por meio da

bacterioscopia e da cultura do material obtido.( 23;25;30;34) Quando orientada pela ultrassonografia, a punção

aspirativa com agulha fina é capaz de estabelecer o diagnóstico dessa forma de tireoidite na totalidade dos

pacientes. (24)

A tomografia computadorizada é o exame de escolha para o diagnóstico do tumor inflamatório de

localização cervical, seja ele da tireóide ou não. Além disso, é o método de diagnóstico por imagem que

melhor avalia a extensão local do processo infeccioso. Por meio deste exame, o abscesso tireoideano é

identificado como imagem de tumor cístico com zona de intensificação circundada por área(s) de baixa

atenuação.(4)

A esofagografia e a endoscopia da hipofaringe devem ser realizadas de forma sistemática na busca da

fístula do seio piriforme, sobretudo em crianças ou mesmo em adultos, nos quais o curso clínico da tireoidite

supurativa aguda tenha caráter recidivante e acometa preferentemente o lobo esquerdo da tireóide.

(2;4;9;21;24;35;38)

Apesar da esofagografia ser o exame de escolha para demonstrar a fístula do seio piriforme, deve-se ter

o cuidado de realizá-lo fora da fase aguda da tireoidite, uma vez que, nessa fase, o edema pode obstruir o

orifício da fístula, impedindo a progressão do contraste e levando a resultado falso negativo. O momento ideal

para realização desse exame é quando o paciente encontra-se no estágio quiescente da doença, o que ocorre

algumas semanas após a antibioticoterapia.(4)

A tomografia computadorizada parece desempenhar um novo papel no diagnóstico e tratamento da

fístula do seio piriforme. Combinada à esofagografia permite delinear com segurança o trajeto fistular e as

estruturas adjacentes 13ml. Associada à endoscopia auxilia na remoção desta anomalia braquial.( 46,27)

TABELA 3: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL NA TIREOIDITE AGUDA

Diagnóstico Laboratorial

� Hemograma de infecção

� Função tireoideana : habitualmente normal

� Captação radioisótopo: normal

� Cintilografia: identifica segmento tireoideano acometido

� Ultrassonografia: confirma abscesso

� Punção aspirativa: diagnóstica e terapêutica



� Hemocultura e cultura de aspirado

� Radiografia de partes moles: confirma presença de gás

� Tomografia computadorizada: diagnostica tumor inflamatório de localização

cervical e sua extensão

� Esofagografia , endoscopia de hipofaringe e tomografia computadorizada:

confirmam fístula do seio piriforme

� DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A avaliação inicial visa a diferenciação entre causas localizadas na tireóide ou em outras estruturas

cervicais.

O diagnóstico diferencial da tireoidite supurativa aguda inclui  infecções que comprometam outras

estruturas cervicais, assim como outras doenças da tireóide de natureza não infecciosa.

O principal diagnóstico diferencial a ser feito é com a Tireoidite Granulomatosa Sub-Aguda (TGSA),

pois são clinicamente similares requerendo, entretanto,  tratamentos distintos.  A TGSA é acompanhada de

dor na tireóide, por vezes de forte intensidade; contudo, as manifestações sistêmicas são menos proeminentes

do que na tiroidite supurativa aguda.(6,7,16)

 A presença de eritema ou formação de abscesso aponta para ao diagnóstico de tiroidite supurativa

aguda. Leucocitose com desvio para a esquerda e elevação da velocidade de sedimentação das hemácias são

comuns em ambas as situações, assim, tais testes não são discriminatórios, enquanto sinais de hipertireoidismo

ocorrem  freqüentemente na TGSA36;28.

Outra condição que causa dor na região cervical anterior e portanto faz parte do diagnóstico diferencial,

é a hemorragia aguda em nódulo tireoideano. Nessa circunstância, não ocorre febre e/ou manifestações

toxêmicas de natureza infecciosa.

A neoplasia maligna da tireóide de caráter agressivo pode mimetizar a tireoidite supurativa aguda. A

presença de alguns fatores faz suspeitar de que se trate de neoplasia maligna e não de tireoidite. Entre esses

fatores estão: paciente com idade avançada, história de disfonia, comprometimento do lobo direito da tireóide,

lesão de grande tamanho, anemia e a ausência de microorganismos no material obtido pela punção aspirativa

da lesão 31. Algumas vezes, a neoplasia maligna da tireóide pode sofrer necrose central e fistulizar

externamente com drenagem de material necrótico, o que simularia a drenagem espontânea de abscesso

tireoideano 23

Entre os processos infecciosos da região cervical de origem extra-tireoideana, a linfadenite cervical é

comum e também se apresenta como tumor doloroso de características inflamatórias. Entretanto, na maior

parte das vezes, a localização anatômica permite diferenciá-la da tireoidite supurativa aguda.

Diversos tumores císticos do pescoço podem se complicar pela infecção e assim simular a forma aguda

da tireoidite. Entre esses tumores estão o cisto tireoglosso, o higroma cístico e o cisto branquial, cujas

características de localização anatômica e das manifestações clínicas próprias de cada um, auxiliam no

diagnóstico diferencial com a tireoidite supurativa aguda.

A infecção bacteriana dos espaços anatômicos da região anterior do pescoço raramente se apresenta



Tratamento

� Antibioticoterapia

� Drenagem do abscesso

com área de hiperemia, calor e discreto edema sobre a projeção da tireóide. Quando isso ocorre, é possível

verificar que essa tumoração inflamatória não se move com a deglutição e o exame cintilográfico da tireóide é

normal. (6)Um abscesso retrofaríngeo pode ser clinicamente similar à tireoidite aguda; entretanto, a captação e

a cintilografia tireoideanas serão normais e somente a TC identificará o abscesso retrofaríngeo.(36)

TABELA 4: DIAGNóSTICO DIFERENCIAL DA TIREOIDITE AGUDA

Diagnóstico Diferencial

� Tireoidite granulomatosa subaguda

� Tumores císticos do pescoço

� Hemorragia aguda em um nódulo benigno ou maligno

� Crescimento rápido de carcinoma tireoideano

� Abscesso retrofaríngeo

� TRATAMENTO

A tireoidite supurativa aguda requer o emprego de antibiótico com base nos achados bacteriológicos do

material obtido pela punção aspirativa com agulha ou oriundo da drenagem do abscesso tireoideano. Outro

ponto a ser considerado na escolha do antibiótico diz respeito à identificação da localização do possível foco

séptico primário. Entretanto, em crianças com tireoidite supurativa aguda ou em adultos com episódios

recidivantes da doença, a escolha inicial e empírica deve dirigir-se para antibióticos que atuem contra a flora

da orofaringe, tendo em vista a grande possibilidade do mecanismo desencadeador da infecção ser a fístula do

seio piriforme. A associação amoxilina-clavulanato é citada como droga de escolha nestes casos.(9)

O tratamento cirúrgico apresenta duas abordagens distintas. Nos pacientes em que não há doença

tireoideana prévia, a drenagem do abscesso é suficiente. Contudo, naqueles em que houver doença pré-

existente da tireóide faz-se necessária a tireoidectomia parcial englobando o segmento glandular previamente

comprometido e o abscesso nele assestado, de modo a tratar num único tempo ambas as doenças. (25;34)

Deve ser lembrada a necessidade de tratar o foco de origem da infecção tireoideana.

A taxa de cura da tireoidite supurativa aguda varia de 90 a 100%, podendo decair a 60% nos pacientes

com fístula do seio piriforme que não tenha sido identificada e, portanto, não tenha sido convenientemente

tratada no momento adequado.(8) Caso identificada, a fístula do seio piriforme requer fistulectomia completa

(33,50+ )associada à tireoidectomia (lobectomia) a fim de evitar recidiva da tireoidite supurativa aguda.(21,35)

TABELA 5: TRATAMENTO NA TIREOIDITE AGUDA

�



� Lobectomia, se necessária

� Fistulectomia completa
INFECÇÕES FÚNGICAS DA GLÂNDULA TIREÓIDE

Foram descritos casos de tireoidite causada pelo Aspergillus fumigatus ou pelo Aspergillus flavus em

pacientes imunodeprimidos por uso de drogas (corticosteróide) ou doenças (leucemia, linfoma). Nesses

pacientes, a aspergilose era de caráter sistêmico e o comprometimento da tireóide foi evidenciado durante a

necrópsia. As lesões anátomo-patológicas encontradas eram representadas pelo abscesso focal, pela

hemorragia associada à invasão vascular ou pela tireoidite necrotizante difusa 51.

Em nosso meio, Basílio de Oliveira estudou 100 tireóides acometidas por agentes infecciosos em

necrópsias de pacientes com AIDS, sem uso de antiretrovirais. Particularmente notável nesse estudo foi a

incidência de tireoidite tuberculosa (23%), seguida de infecção por Cytomegalovírus (17%),

Mycobacterium avium (5%), Cryptococcus neofarmans (5%), Pneumocystis carinii (4%), bactéria

piogênica (3%) e outros agentes em menor freqüência.(5)

Tireoidite aguda com exteriorização dos sintomas é rara, tendo sido descrita nessa forma em poucos

pacientes. ( 17,26)

A infecção da tireóide causada pelo Pneumocystis carinii pode ser identificada em mais de 20% das

necrópsias feitas em pacientes com pneumocistose sistêmica portadores da síndrome de imunodeficiência

adquirida (AIDS). ( 13,14) A apresentação clínica típica da tireoidite por Pneumocystis carinii  é de um

nódulo não doloroso que está aumentando de tamanho, ocasionalmente associado com hipotireoidismo. A

imagem cintilográfica pode demostrar um nódulo frio com captação normal no lobo não afetado.  O

diagnóstico pode ser firmado com base na punção aspirativa com agulha fina. (14;17,26) Tratamento com

sulfametoxazol-trimetoprim parenteral seguido da administração oral prolongada ( acima de 2 meses) é

curativa e pode resultar em restauração da função tireoideana normal em regiões que foram previamente

“frias” à cintilografia tireoideana7.         

Em caráter excepcional, outros fungos podem ser responsáveis pela tireoidite aguda; entre eles o

Coccidioides immitis, o Histoplasma capsulatum, a Candida albicans e a Allescheria boydii .

(3,8,12,18,32,41,45)

� TIREOIDITES PARASITÁRIAS

Alguns agentes parasitários podem envolver a tireóide em raras ocasiões.  Berger et al (8) encontraram

relatos na literatura médica de 31 casos de equinococose de localização tireoideana, aos quais acrescentaram

9 novos casos. A equinococose tireoideana geralmente se apresenta  com o surgimento de bócio, ficando o

diagnóstico definitivo dependente do exame anátomo-patológico após a exerese cirúrgica. Caso haja suspeita

clínica, os cistos não devem ser puncionados. O tratamento cirúrgico é o ideal, podendo ser complementado

com a administração de albendazol ou praziquantel.(6)

O comprometimento da tireóide pelo Strongyloides stercoralis, diagnosticado clinicamente ou pelo

exame de necrópsia, dá-se sempre no contexto da doença disseminada. A cisticercose tireoideana é raríssima,

tendo sido descrito apenas um caso de comprometimento dessa glândula em associação com o



comprometimento do sistema nervoso central.(29)

� SUMMARY

Acute Thyroiditis, also known as Bacterial Thyroiditis, Pyogenic Thyroiditis, Infectious Thyroiditis and

Acute Suppurative Thyroiditis, is a rare condition among thyroid diseases. Its prevalence, however, has been

increasing due to the raise at the number of immunocompromised patients.

Infectious thyroiditis are potentially life threatening and its diagnostic often requires a high index of

suspicion and the prognosis depends on the prompt recognition and treatment of this disorder.

This article presents an overview of the pathogenesis, etiology, clinical diagnosis, laboratory and

diferential diagnosis, and of the treatment of thyroiditis suppurative acute. A rational evaluation for this

diagnosis is proposal, including clinical and laboratorial aspects, radionucliide or ultrasonographic imaging and

fine-needle aspiration biopsy. The role of  esophagography, hypopharingeal endoscopy and CT image is also

highligts in the management of acute suppurative thyroiditis associated with pyriform sinus fistulae, in children

especially in those whith recurrent episodes, that will allow the apropriate diagnosis  and treatment to be made

in the vast majority of cases.
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UMA NOVA VISÃO DA ETIOPATOGENIA DA OSTEOARTRITE[18]

Adriana Teles Mussel[19], Rogério Lorena de

Oliveira[20], Mário Barreto Corrêa Lima[21]

� RESUMO

Os autores tecem comentários atualizados sobre a etiopatogenia da Osteoartrite.

� INTRODUÇÃO

A Osteartrite (OA), ou Ostreoartrose ou ainda simplesmente Artrose, não pode ser mais considerada

como sinônimo de envelhecimento ou degeneração da cartilagem de revestimento articular. Ela é, de uma

forma geral, conseqüência da interação entre fatores mecânicos, genéticos e bioquímicos.

Desses fatores bioquímicos, sabe-se atualmente que a manutenção da matriz cartilaginosa depende de

processos de anabolismo e catabolismo que sofrem ação de mediadores enzimáticos conhecidos, tais como:

mediadores pró-anabólicos (fator de transformação de crescimento-beta e fator de crescimento semelhante a

insulina) e  mediadores pró-catabólicos, (metaloproteinases, citocinas e radicais livres).

Para que a matriz cartilaginosa mantenha-se preservada e em bom estado, é necessário que haja um

equilíbrio entre a degradação e o reparo da cartilagem. O responsável por esse controle é o condrócito que

apresenta na superfície da sua membrana plasmática, moléculas de adesão chamadas de integrinas que

sinalizam para a necessidade de remodelação tecidual. Dessa forma, claro está , que a desregulação desse

processo pode resultar no predomínio do catabolismo, e conseqüentemente , o desenvolvimento da OA.

� MEDIADORES PRÓ-ANABÓLICOS

O anabolismo da cartilagem articular é mediado pelos seguintes fatores de crescimento:

Fator de transformação de crescimento–beta (TGF-beta): É encontrado nos condrócitos e células

sinoviais e é regulador da lesão tissular decorrente do processo inflamatório.

Fator de crescimento semelhante a insulina (IGF): É abundante no soro e no líquido sinovial. O IGF-1

ocorre na vida adulta eo IGF-2 embrionária.

Esses fatores de crescimento estimulam a síntese de proteínas da matriz cartilaginosa como os

proteoglicanos e o colágeno. Além disso, inibem as enzimas de degradação cartilaginosa como as

metaloproteinases e serinoproteases, além de inibir também, a fragmentação dos proteoglicanos. A ação

desses mediadores pró-anabólicos pode ser potencializada por outros mediadores endócrinos como o

hormônio de crescimento, calcitonina, estrógenos e andrógenos.



Por outro lado, a proliferação do condrócito é estimulada pelo TGF-beta e inibida pela prostaglandina

E2 (PGE2), óxido nútrico (NO) e interleucina-1 (1L-1). Entretanto esse próprio condrócito ativado, também

é capaz de produzir, como mecanismo de regulação, prostaglandina E1 (PGE1), fator de necrose tumoral-alfa

(TNF-alfa) e interleucina –1 (1L1), que diminuem a produção de proteoglicanos e colágeno e aumentam a

síntese de metaloproteínases e PGE2.

� MEDIADORES PRÓ CATABÓLICOS

São os mediadores responsáveis pelo catabolismo dos elementos da matriz cartilagínea. São

sintetizados pelo condrócito sob a forma inativa, sendo ativados na matriz cartilaginosa. Os principais

mediadores são as metaloproteínases (MMP), os radicais livres, sendo o óxido nútrico (NO) o principal e as

citocinas.

As MMP apresentam ações colagenolíticas e proteoglicanolíticas e compreendem a colagenase (MMP-

1), a gelatinase (MMP-2), a estromelisina (MMP-3) e a metaloproteínase de superfície de membrana (MMP-

MT).

Existe um sistema ativador e inibidor das MMP. O sistema ativador é composto pela plasmina

proveniente da ação do plasminogênio. O sistema inibidor é composto pelos inibidores teciduais de MMP

(TIMP-1,2e3).

Os radicais livres, representados principalmente pelo óxido nítrico (NO), são encontrados em grandes

quantidades na cartilagem da OA, principalmente quando ela é estimulada por citocinas, sendo o NO o mais

importante promotor do catabolismo na OA. Entre os efeitos mais nocivos do NO citam-se a indução da

apoptose de condrócitos ; redução da responsividade ao IGF; inibição da sulfatação dos glicosaminoglicanos

; estimulação das MMP;diminuição da produção de proteoglicanos e colágeno tipo 2; inibição das citocinas

(1L-1,1L–6,TGF-beta); e inibição da síntese de PGE2.

  As citocinas também são produzidas pelos condrócitos ativados e por outras células de resposta

inflamatória como os macrófagos, sinoviócitos e fibroblastos. A 1L-1 e o TNF-alfa diminuem a produção de

proteoglicanos e de colágeno, e aumentam a síntese de NO, MMP-1 e PGE2, acentuando o catabolismo

cartilaginoso. No condrócito normal são encontrados cerca de 2500 receptores para 1L-1, enquanto que na

OA existe o dobro. A saturação de 5% desses receptores induz ao aumento de colagenase (MMP-1).

Por outro lado, a 1L-6 e o interferon-gama inibem parcialmente a ação da 1L-1 e do TNF-alfa , e

estimulam a síntese de TIMP , responsáveis pelo sistema inibidor das MMP.

� O PROCESSO INFLAMATÓRIO NA OA  

O processo inflamatório na OA promove a ativação de macrófagos , sinoviócitos e fibroblastos que

produzem PGE2, 1L-1, MMP-1,3 e radicais livres (NO) que são liberados no líquido sinovial e agem sobre

os condrócitos , amplificando a resposta inflamatória e perpetuando a lesão da cartilagem articular.

A remodelação do osso subcondral  da articulação com OA também está alterada. Ele parece ser o

elemento estrutural de maior importância na OA, uma vez que, rapidamente é afetada pela enfermidade da

cartilagem de revestimento articular. Recentemente foi relatado alteração do metabolismo dos osteoblastos

nesse osso subcondral. O IGF-1 parece afetar esses osteoblastos promovendo formação óssea que

associada a teoria de redistribuição bioquímica das forças de carga, seria o mecanismo responsável pela



formação de osteófitos, esclerose óssea subcondral e alargamento ósseo que ocorre na OA.

� AÇÃO DOS CRISTAIS DE CÁLCIO NA DEGRADAÇÃO DA
CARTILAGEM ARTICULAR

A etiopatogenia exata da lesão na cartilagem articular por deposição de cristais de cálcio é ainda

especulativa. É provável que essa lesão seja decorrente da fagocitose dos cristais pelas células sinoviais ,

ocasionando um processo inflamatório devido a liberação de enzimas de degradação e citocinas.

� OSTEOARTRITE E SENILIDADE ARTICULAR

Como já foi dito anteriormente, a OA não é sinônimo de envelhecimento articular . As características da

cartilagem de revestimento articular e o osso subcondral da OA são bastantes diferentes da cartilagem no

envelhecimento . As principais diferenças entre si, podem ser observadas no quadro 1.

COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA CARTILAGEM ARTICULAR NA

OSTEOARTRITE E NA SENILIDADE

CARTILAGEM ARTICULAR OSTEOARTRITE SENILIDADE
Quantidade de proteoglicanos e
colágeno

Diminuída com colágeno
menos rígido

Normal com colágeno mais
rígido

Hidratação Aumentada Diminuída
Razão entre a seção 4 e 6 do sulfato
de condroitina

Maior Menor

Proliferação dos condrócitos Aumentada Normal ou diminuída
Osso subcondral Espessalo Normal

� SUMMARY

The authors comment on the present by accepted pathogenesis of Osteoarthritis Disease.
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� RESUMO

A associação entre dislipidemias e aterosclerose é universalmente conhecida. A alta prevalência das

dislipidemias e sua caracterização como importante fator de risco cardiovascular tem apoio experimental,

epidemiológico e clínico. O tratamento precoce dos distúrbios lipídicos, comprovadamente,  leva a uma

redução significativa dos eventos cardiovasculares. Em uma grande parcela de pacientes há falência aos

tratamentos medicamentosos atualmente existentes, principalmente devido ao alto custo e à  incidência de

efeitos colaterais.

Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do uso do composto fitoterápico Berinjela Composta

Orient Mix� no tratamento das dislipidemias. Participaram do estudo 35 pacientes dislipidêmicos que foram

divididos em 2 grupos, de acordo com um modelo de ensaio clínico duplo cego, randomizado e controlado

com placebo. Um grupo de 18 pacientes recebeu o composto fitoterápico Berinjela Composta, na posologia

de 2 vezes ao dia, antes das principais refeições, durante 3 meses  e o outro grupo de 17 pacientes recebeu

Placebo, na mesma posologia e tempo de tratamento. Eles foram avaliados no início e ao final do período de

3 meses quanto aos lipídeos sanguíneos (colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol,  triglicerídeos),

glicemia, ácido úrico, uréia e creatinina e quanto à incidência de efeitos colaterais.

Ao comparar-se os  níveis séricos dos lipídeos sanguíneos antes e após o tratamento com o composto

fitoterápico  não foi observada diferença estatisticamente significativa (p>0,05), o mesmo sendo verificado no

grupo placebo.  O uso do fitoterápico não influenciou adversamente os níveis de glicemia,  ácidos úrico, uréia

ou creatinina e  os efeitos colaterais observados foram mínimos e não mostraram associação significativa com

o uso do fitoterápico. Dessa forma, o estudo não  evidenciou  benefícios no controle metabólico dos pacientes

dislipidêmicos, avaliados pelos níveis de colesterol total e frações (HDL-colesterol e LDL-colesterol) e

triglicerídeos na amostra estudada; entretanto, estudos prospectivos com maior tamanho amostral e em longo

prazo mostram-se necessários para esclarecer o real efeito deste fitoterápico no perfil lipídico.    

� INTRODUÇÃO

A associação entre dislipidemias e aterosclerose é universalmente aceita pela comunidade científica e os

dados que permitiram estabelecer com segurança esse vínculo foram obtidos de estudos anatomopatológicos,



experimentais, epidemiológicos e clínicos, a maioria deles utilizando, para análise, valores bioquímicos das

dosagens de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e lipoproteína de alta densidade (HDL-colesterol) ou da

determinação indireta de lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol). (1, 7, 10)

A caracterização das dislipidemias como fatores de risco para a aterosclerose coloca em evidência a

importância da terapêutica dessas desordens lipídicas,  que tem por finalidade a prevenção primária e

secundária da doença arterial coronariana, cerebrovascular e periférica.(4) 

Nos últimos anos, dados de estudos clínicos de intervenção terapêutica, com objetivo de prevenção

primária ou secundária de DAC, demonstraram que reduções do LDL-c podem retardar ou inibir o

desenvolvimento da aterosclerose ou propiciar sua regressão.(1,2,9)

Estudos de intervenção sobre os níveis de LDL-c, acompanhados com coronariografia quantitativa ou

ultra-sonografia carotídea, têm demonstrado grandes benefícios clínicos não explicados somente pela redução

ou não progressão do grau de obstrução arterial. A estabilização das placas com menor risco de ruptura ou

erosão, bem como as melhorias da função endoteliais seriam responsáveis por tais resultados.(4)

Mudanças no estilo de vida devem ser inicialmente preconizadas e compreendem hábitos alimentares

saudáveis, busca e manutenção do peso ideal, exercício físico aeróbico regular, combate ao tabagismo e

promoção do equilíbrio emocional. Caso não sejam normalizados os níveis de lipídeos séricos com estas

medidas, deve ser considerada a introdução de drogas isoladas ou associadas, com manutenção da

dietoterapia.

Os medicamentos disponíveis para tratamento das dislipidemias pertencem a vários grupos

farmacológicos e possuem diferentes mecanismos de ação. Entre os mais utilizados destacam-se as vastatinas,

seqüestradores de ácidos biliares, fibratos, probucol,  ácidos nicotínicos e derivados. Eles têm sua eficácia já

comprovada, são caros e podem apresentar vários efeitos colaterais.

A fitoterapia vem sendo referida como uma solução alternativa coadjuvante no tratamento das

dislipidemias, devido ao baixo custo e mínima incidência de efeitos colaterais(11).O Laboratório ORIENT

MIX desenvolveu o composto  vegetal BERINJELA COMPOSTA que visa a redução dos lípides plasmáticos. É

descrito como um  produto 100% puro e natural, composto de plantas que possuem propriedades

terapêuticas que levariam a diminuição dos níveis de colesterol e triglicérides.  Na sua composição encontram-

se os fitoterápicos em estado seco: Alcachofra (Cynara scolymus-160mg) e Berinjela (Solanum melongena-

250mg).

A Alcachofra (Cynara scolymus) consiste em uma planta herbácea de origem européia e aclimatada

facilmente no Brasil. É rica em substâncias minerais, e suas folhas apresentam componentes químicos que,

entre outras ações, promove  a redução dos níveis de colesterol plasmáticos.(3)

A Berinjela (Solanum melongena L.) é cultivada  com facilidade em todos os estados do Brasil.(5) Os

frutos da berinjela, utilizados como agente hipocolesterolemiante, são ricos em vitaminas e minerais.(19)

Trabalhos científicos realizados em cobaias (13,14), registraram a presença de flavonóides e antocianinas, que

atuam na degradação do colesterol.(6) Além disso, funciona como uma fibra causando plenitude gástrica e

saciedade diminuindo a ingesta de alimentos e conseqüentemente de gorduras. A incidência de poucos efeitos

colaterais e o baixo custo do fitoterápico facilitam a adesão ao tratamento.



Rolf G. e cols.(12) demonstraram que o extrato da berinjela pode reduzir a síntese hepática de colesterol

por inibição indireta da HMGCo-A redutase, evitando dessa forma os efeitos colaterais observados com os

inibidores diretos dessa enzima. Referem, também, que este fitoterápico apresenta efeito colerético

aumentando a excreção biliar de colesterol.

Gebhardt(8) observou que o extrato da folha de berinjela apresenta um importante efeito anti-oxidativo,

como a reversão do fenômeno de oxidação das  LDL, o que seria mais um fator adjuvante na redução da

colesterolemia.

Recentemente, Ribeiro Jorge e cols.(11) demonstraram que o extrato de berinjela foi capaz de reduzir os

níveis de colesterol e reverter a disfunção endotelial associada à dislipidemia em coelhos. Estes autores

compararam o percentual de ação do suco de berinjela com outras drogas redutoras do colesterol

(sinvastatina e pravastatina), a fim de determinar sua eficácia. Para níveis similares de elevação do colesterol

plasmático a sinvastatina e pravastatina são mais efetivas em reduzir o colesterol total e LDL; contudo, os

triglicerídeos diminuíram de forma muito mais evidente com a berinjela. Além disso, o suco da berinjela

aumentou em 28% o relaxamento máximo dependente do endotélio, enquanto com a pravastatina essa

redução foi de 23%.

� OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a eficácia do uso do composto fitoterápico Berinjela Composta

Orient Mix� no tratamento da dislipidemia. Como objetivos específicos determinou-se a eficácia do produto

na diminuição dos níveis de colesterol total e frações e triglicerídeos, sua tolerabilidade, efeitos colaterais e

eventuais complicações.

� DESENHO DO ESTUDO

Este estudo é um ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado com placebo. De acordo com

este modelo, os pacientes foram distribuídos para fazer uso do fitoterápico berinjela composta Orient Mix�

ou placebo, na posologia de 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, antes das principais refeições, durante 3 meses.

Todos os pacientes receberam uma  orientação alimentar individualizada objetivando receber uma dieta

hipolipídica; não foi feita orientação específica para atividade física. O estudo foi realizado no período de maio

de 2001 a maio de 2003, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Comissão de

Investigação Científica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG).

� AMOSTRA E MÉTODOS

Para o ensaio clínico foram selecionados quarenta (40) pacientes cadastrados nos ambulatórios de

Clínica Médica e de Endocrinologia do Hospital Gaffrée e Guinle (HUGG). Os participantes foram divididos

aleatoriamente em 2 grupos: o grupo intervenção Berinjela composta (20)  e o grupo controle (20).

� CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram admitidos 40 pacientes, de ambos sexos, com dislipidemia comprovada por exames

laboratoriais, com idade acima de 20 anos e que após lerem ou ouvirem o termo de consentimento livre e



informado concordaram por escrito, em participar da pesquisa.

� CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos do estudo gestantes e nutrizes, pacientes com diabetes mellitus, insuficiência renal

crônica, hipotireoidismo ou uso de  qualquer hipolipemiante até 30 dias antes do ingresso na pesquisa. 

� AVALIAÇÃO CLÍNICA

Uma avaliação clínica completa foi realizada nos pacientes após consentimento por escrito para

participação da pesquisa. Esta avaliação foi feita antes do tratamento e a cada 30 dias, durante 3 meses, para

observação de reações adversas e dos resultados terapêuticos.

� AVALIAÇÃO LABORATORIAL

O perfil lipídico foi avaliado pelas determinações do colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), HDL-

colesterol (HDL) e o LDL-colesterol (LDL) foi calculado utilizando-se a fórmula de Friedewald : LDL-c =

CT - (HDL-c + TG/5). Esta fórmula não foi empregada quando os valores dos TG foram maiores que

400mg/dL.

A coleta de sangue foi realizada após jejum de 12 a 14h e o paciente orientado a não praticar exercício

físico imediatamente antes da coleta; permanecer sentado ou deitado por 5min antes da punção venosa.

A avaliação laboratorial inicial constou de exames para determinação dos níveis de glicemia basal, uréia,

creatinina, gonadotrofina coriônica humana (B-HCG), em mulheres em idade fértil para descartar gravidez,

tiroxina livre (T4L) e hormônio tireoestimulante (TSH) para afastar hipotireoidismo além do perfil lipídico

acima citado. As avaliações subseqüentes excluíram as dosagens de B-HCG, T4L e TSH. Os exames

laboratoriais foram feitos no Hospital Universitário Gafrée e Guinle (HUGG) antes do tratamento e

mensalmente até o  período final de tratamento.

Os valores de referência para os lipídeos sanguíneos utilizados nesta pesquisa para homens e mulheres

adultos, são aqueles recomendados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia  e baseados no último Consenso

do Programa Nacional de Colesterol dos Estados Unidos-NCEP - National Cholesterol Education

Program.(7)

� ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi feita pelo programa GraphPad Instat, versão 3. Inicialmente foram calculadas  as

medidas centrais, de dispersão e a amplitude das variáveis contínuas para a apresentação das características

clínicas e dados laboratoriais da amostra e das variáveis por grupos. A inferência estatística foi feita por testes

bicaudais; pelo teste exato de Fisher, para avaliar dados em escala nominal e  pelo teste t não pareado para

valores contínuos. O nível de significância considerado foi de 5% (�=0,05), ou seja, se a estatística do teste

(p-valor) for menor ou igual a 0,05, existe significância estatística.

� RESULTADOS



Foram examinados 40 indivíduos sendo 17 pertencentes ao grupo I (controle) e 18 pertencentes ao

grupo-alvo (uso do composto Berinjela mix). Todos os participantes foram selecionados segundo os critérios

de inclusão e de exclusão estabelecidos no estudo. Dos 40 indivíduos selecionados, 5 não concluíram  todas

as etapas do estudo, resultando em uma taxa de abandono de 12.5 %.      

As causas de abandono foram: desmotivação (1 paciente), grande número de cápsulas a serem

ingeridas (1 paciente), razões pessoais (2 pacientes). Uma paciente foi excluída do grupo por apresentar

urticária, efeito colateral relacionado ao uso da Berinjela composta.

o Características  Clínicas e Laboratoriais dos Pacientes do Estudo

A amostra constou de 35 indivíduos com idade média de 45,92 anos, predominantemente do sexo

feminino; 25 mulheres (71,43%) e  10 homens (28,57%). A idade mínima foi de 33 e a máxima de 76 anos.

Os pacientes, em sua maioria, eram brancos (82,2%) e apresentaram um IMC médio de 28,25 Kg/m2.

A tabela 1 indica a média, o desvio padrão (DP), a mediana, o valor  mínimo e máximo das variáveis

estudadas antes do tratamento segundo o grupo e o p-valor estimado a partir da comparação de cada uma

das variáveis entre os grupos.

Tabela 1: Análise descritiva das variáveis antes do tratamento segundo o grupo e o nível

de significância do teste estatístico

Variável Grupo N Média DP Mediana Mínimo Máximo p-valor

Idade Medicamento

Placebo

18

17

55.88

52.29

12.29

10.67

57.00

54.00

33.00

37.00

77.00

76.00

p=0.3636

IMC Medicamento

Placebo

18

17

29.52

26.90

6.90

3.55

29.00

26.00

22.00

21.90

48.00

36.70

p=0.1720

CT Medicamento

Placebo

18

17

255.61

239.00

52.18

45.44

245.50

228.00

204.00

181.00

400.00

348.00

p=0.3237

LDL Medicamento

Placebo

18

17

148.72

145.84

44.94

41.13

140.65

144.80

91.00

95.60

239.60

249.60

p=0.8444

HDL Medicamento

Placebo

18

17

53.93

49.10

11.27

12.94

52.15

49.00

37.50

31.00

74.10

76.60

p=0.2471

TG Medicamento

Placebo

18

17

254.83

231.86

128.93

161.09

212.00

215.00

117.00

52.00

592.00

766.00

p=0.6435

GLIC Medicamento

Placebo

18

17

90.83

98.41

11.18

11.77

89.00

100.00

70.00

80.10

110.00

126.00

p=0.0593

AU Medicamento

Placebo

18

17

4.26

4.58

0.74

0.97

4.43

4.90

2.60

2.80

5.20

6.70

p=0.2782

UR Medicamento

Placebo

18

17

38.70

35.92

11.35

10.33

38.50

38.60

20.00

20.00

57.00

59.10

p=0.4555

CTN Medicamento

Placebo

18

17

0.91

0.89

0.29

0.30

0.87

0.80

0.50

0.50

1.50

1.70

p=0.8123

As variáveis analisadas foram a idade e o índice de massa corporal (IMC) e as variáveis laboratoriais



foram o colesterol total (CT) e frações (HDL- colesterol, LDL-colesterol); triglicerídeos (TG) glicemia de

jejum (GLIC); ácido úrico (AU); uréia (UR) e creatinina (CTN).

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis, antes do tratamento, nos grupos

estudados (p>0,05).

A tabela 2 indica a média, o desvio padrão (DP), a mediana, o valor  mínimo e máximo das variáveis

estudadas depois do tratamento segundo o grupo e o respectivo p-valor estimado a partir da comparação de

cada uma das variáveis entre os grupos.

Tabela 2:  Análise descritiva das variáveis depois do tratamento segundo o grupo e o nível

de significância do teste estatístico

Variável Grupo N Média DP Mediana Mínimo Máximo p-valor

IMC Medicamento

Placebo

18

17

29.18

26.86

6.87

3.42

28.50

26.00

22.00

22.00

48.00

36.00

p=0.2143

CT Medicamento

Placebo

18

17

226.56

230.35

51.24

50.55

223.50

216.00

114.00

163.00

339.00

318.00

p=0.8268

LDL Medicamento

Placebo

18

17

133.03

131.42

42.07

47.31

132.50

125.00

41.20

74.00

218.00

229.00

p=0.9158

HDL Medicamento

Placebo

18

17

53.58

57.33

13.07

12.83

50.00

62.90

30.40

30.00

79.60

72.00

p=0.3987

TG Medicamento

Placebo

18

17

204.17

222.35

100.47

110.75

193.00

198.00

64.00

93.00

463.00

500.00

p=0.6139

GLIC Medicamento

Placebo

18

17

92.83

93.88

10.01

10.75

91.00

99.00

75.00

77.10

115.00

109.00

p=0.7670

AU Medicamento

Placebo

18

17

4.31

4.47

1.09

1.11

4.88

4.30

2.20

2.80

5.50

6.80

p=0.7164

UR Medicamento

Placebo

18

17

35.77

33.51

9.83

9.64

36.00

34.00

20.00

18.00

55.00

51.70

p=0.4975

CTN Medicamento

Placebo

18

17

0.78

0.83

0.15

0.28

0.80

0.80

0.50

0.50

1.10

1.48

p=0.5727

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis, depois do tratamento,

comparando-se o grupo Berinjela com o grupo controle (p>0,05).

As tabelas 3 e 4 indicam a média, o desvio padrão (DP), a mediana, o valor  mínimo e máximo das

características clínicas e laboratoriais no início e no final do tratamento e o nível de significância do teste

estatístico, para o grupo Berinjela Composta (tabela 3) e grupo Placebo (tabela 4).

Tabela 3 : Análise descritiva das variáveis antes e depois do tratamento (Pré / Pós TTM) e o nível

de significância do teste estatístico para o grupo Berinjela mix®

Variável Pré/Pós

TTM

N Média DP Mediana Mínimo Máximo p-valor



IMC
Pré TTM

Pós TTM

18 29.52

29.18

6.90

6.87

29.00

28.50

22.00

22.00

48.00

48.00

p=0.8836

CT Pré TTM

Pós TTM

18 255.61

226.56

52.18

51.24

245.50

223.50

204.00

114.00

400.00

339.00

p=0.1010

LDL Pré TTM

Pós TTM

18 148.72

133.03

44.94

42.07

140.65

132.50

91.00

41.20

239.60

218.00

p=0.2871

HDL Pré TTM

Pós TTM

18 53.93

53.58

11.27

13.07

52.15

50.00

37.50

30.40

74.10

79.60

p=0.9330

TG Pré TTM

Pós TTM

18 254.83

204.17

128.93

100.47

212.00

193.00

117.00

64.00

592.00

463.00

p=0.1973

GLIC Pré TTM

Pós TTM

18 90.83

92.83

11.18

10.01

89.00

91.00

70.00

75.00

110.00

115.00

p=0.5767

AU Pré TTM

Pós TTM

18 4.26

4.31

0.74

1.09

4.43

4.88

2.60

2.20

5.20

5.50

p=0.8755

UR Pré TTM

Pós TTM

18 38.70

35.77

11.35

9.83

38.50

36.00

20.00

20.00

57.00

55.00

p=0. 4140

CTN Pré TTM

Pós TTM

18

17

0.91

0.78

0.29

0.15

0.87

0.80

0.50

0.50

1.50

1.10

p=0.1082

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis, antes e após o tratamento com

berinjela (p>0,05).

Tabela 4 : Análise descritiva das variáveis antes e depois do tratamento (Pré / Pós

TTM) e o nível de significância do teste estatístico para o grupo Placebo

Variável Pré/Pós

TTM

N Média DP Mediana Mínimo Máximo p-valor

IMC
Pré TTM

Pós TTM

17 26.90

26.83

3.55

3.42

26.00

26.00

21.90

22.00

36.70

36.00

p=0.9534

CT Pré TTM

Pós TTM

17 239.00

230.35

45.44

50.55

228.00

216.00

181.00

163.00

348.00

318.00

p=0.6035

LDL Pré TTM

Pós TTM

17 145.84

131.42

41.13

47.31

144.80

125.00

95.60

74.00

249.60

229.00

p=0.3501

HDL Pré TTM

Pós TTM

17 49.10

57.33

12.94

12.83

49.00

62.90

31.00

30.00

76.60

72.00

p=0.0719

TG Pré TTM

Pós TTM

17 231.86

222.35

161.09

110.75

215.00

198.00

52.00

93.00

766.00

500.00

p=0.8423

GLIC Pré TTM

Pós TTM

17 98.41

93.88

11.77

10.75

100.00

99.00

80.10

77.10

126.00

109.00

p=0.2497

AU Pré TTM 17 4.58 0.97 4.90 2.80 6.70 p=0.7058



Pós TTM 4.44 1.11 4.30 2.80 6.80

UR Pré TTM

Pós TTM

17 35.92

33.51

10.33

9.64

38.60

34.00

20.00

18.00

59.10

51.70

p=0.4869

CTN Pré TTM

Pós TTM

17 0.89

0.83

0.30

.028

0.80

0.80

0.50

0.50

1.70

1.48

p=0.5352

Não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis antes e após o tratamento com

placebo (p>0,05).

O uso do fitoterápico na amostra estudada não diminuiu os níveis dos parâmetros observados de forma

significativa (p>0,05); entretanto, este resultado pode ser devido ao pequeno tamanho amostral. Dessa forma,

o estudo foi inconclusivo e uma amostra maior torna-se necessária para que se obtenha um resultado mais

fidedigno.

Através da análise estatística realizada pelo teste exato de Fischer, observou-se que não existe

associação significativa entre efeitos colaterais e berinjela composta (p=0.6906), ou seja, a proporção de

pacientes com efeito colateral não diferiu significativamente entre os grupos berinjela e placebo, como

visualizado no Gráfico 1.

Gráfico 1:  Comparação do percentual de pacientes com e sem efeito colateral nos grupos

Berinjela Composta e Placebo

Os efeitos colaterais registrados nos 2 grupos durante o período de tratamento estão listados na tabela

5. Os sintomas mais comuns foram os gastrointestinais, no grupo berinjela.

Tabela 5: Efeitos Colaterais

Efeito colateral Berinjela composta Placebo

Diarréia 1 0

Náuseas 1 1

Constipação 0 1

Desconforto abdominal 2 1

Urticária 1 0



� CONCLUSÕES

1- Este estudo não  evidenciou  benefícios no controle metabólico dos pacientes dislipidêmicos,

avaliados pelos níveis de colesterol total e frações ( HDL-colesterol e LDL-colesterol) e triglicerídeos na

amostra estudada.

2- O uso do fitoterápico não influenciou adversamente os níveis de glicemia, ácido úrico, uréia ou

creatinina.

3- Os efeitos colaterais foram mínimos e não mostraram associação significativa com o uso do

fitoterápico em estudo.

4- Estudos prospectivos com maior tamanho amostral e a longo prazo mostram-se necessários para

esclarecer o real efeito deste fitoterápico no perfil lipídico.

� SUMMARY

The association between dislipidemias and atherosclerosis is universally known. The high prevalence of

the dislipidemias and its characterization as important factor of cardiovascular risk has experimental,

epidemiological and clinical support. The early treatment of the lipidical disturbances conduces to a significant

reduction of cardiovascular events. In a great parcel of patients there are failure of the existing drug’s therapy,

mainly due to high costs and incidence of collateral effects.

This study has as objective to evaluate the efficacy of the use of “aubergine composta Orient Mix ®” in

the treatment of dislipidemia. 35 dislipidemic patients took part in the   study, divided into two groups,

accordingly to a double-blind clinical trial model, randomized and placebo controlled. A group of 18 patients

received the aubergine compound, 2 times daily, before the main meals, during 3 months and the other group

of 17 patients received placebo, at the same intervals and period of treatment. They were evaluated at the

beginning and at the final of a period of three months as  far as blood lipids, total cholesterol, LDL-cholesterol,

HDL-cholesterol, triglicerides, glicemia, uric acid, urea and creatinin were concerned and regarding the

incidence of collateral effects.

Comparing the seric levels of blood lipids before and after the treatment, with the phytotherapic

compound, there wasn’t observed statistically significant difference (p>0,05), what was also seen with ple

placebo. The use of the phytotherapic did not influence adversely the levels of glicemia, uric acid, urea or

creatinin and the collateral effects observed were minimal and did not show significative association with the

use of the phytotherapic. In this way the study didn’t evidence beneficial effects in the metabolic control of the

dislipidemia patients, evaluated by total cholesterol and fractions (HDL-cholesterol and LDL-cholesterol) and

triglicerides in the group studied; nevertheless, prospective studies with bigger number of patients and for

longer periods are needed to clarify the real effect of this phytotherapeutical agent in the lipidic  profile.
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